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Teoretická část bakalářské práce  Splnil  

excelentně 

Splnil s drobnými 

nedostatky 

Splnil s velkými 

nedostatky Nesplnil 

Zdůvodnění volby tématu, aktuálnost 

tématu, očekávaný přínos pro praxi. 

x    

Abstrakt obsahuje všechny náležitosti. x    

Byl jasně formulován řešený problém, 

vymezen cíl a hypotézy řešení. 

x    

Zpracována informace o současném sta-

vu vědění o problému v odb. literatuře. 

 x   

Použité prameny správně vyhodnoceny. x    

Jsou zpracována teoretická východiska a 

vymezeny základní pojmy. 

x    

Praktická část bakalářské práce 
(pokud je realizován výzkum/projekt) 

Splnil  

excelentně 

Splnil s drobnými 

nedostatky 

Splnil s velkými 

nedostatky Nesplnil 

Autor popsal design šetření/projektu 

(problém, cíl, úkoly,  otázky,  metodika). 

x    

Použité metody jsou vzhledem k tématu, 

i k možnostem autora jsou optimální. 

x    



 

Autor shromáždil na základě vybraných 
metod všechna dostupná fakta a infor-
mace potřebné k řešení problému. 

x    

Získaná fakta charakterizoval a přehledně 
uspořádal podle zvolených kritérií. 

x    

Výsledky šetření /projektu  jsou  pře-
hledně zpracovány v tabulkách a grafech. 

x    

Diskuse, tj. porovnání vlastních výsledků 
s  odb. literatuou na dobré úrovni. 

x    

Zformulovány závěry, popřípadě i návrhy 
na konkrétní praktické výstupy. 

x    

Formální stránka bakalářské práce Splnil  

excelentně 

 Splnil s drobnými 

nedostatky 

Splnil s velkými 

nedostatky Nesplnil 

Práce rozsahem odpovídá požadavkům 
na bakalářskou práci (40 - 50 s.). 

x    

Je psána odpovídajícím písmem (písmo 
velikosti  12 bodů, řádkování  1,5). 

x    

Členění odpovídá logické struktuře práce, 
je přehledné,  v obsahu uvedeny stránky. 

x    

Myšlenky jsou vyjádřeny přesným a sro-
zumitelným jazykem. 

x    

V práci nejsou překlepy ani pravopisné 
chyby. 

x    

Bibliografické údaje jsou uváděny podle 
platné normy. 

x    

Souhrn práce obsahuje cíle, úkoly, vý-
sledky a závěry práce. 

x    

Míra procentuální shody s jinými zdroji Do 10% 
x 

Do 25% Do 35% - 
vyjádření 
vedoucího 

Nad 35% 

 
Práci klasifikuji stupněm  výborně  velmi dobře  dobře  neprospěl/a 
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět)  
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v řešené problematice. Uvítal bych ještě těsnější 
konkrétnější provázanost mezi teoretickou částí a odbornou literaturou. Teoretická část je 
napsána velmi fundovaně, ale na druhou stranu poněkud obecně, což je v bc. pracech více-
méně obvyklé (odhadem tak z 95%). Na druhé straně vysoce hodnotím kapitolu Diskuse, 
která je velmi obsáhlá (5 stran), odborně na výši a porovnává výsledky vlastního šetření 
s výsledky světového odborného písemnictví. 

Práci doporučuji k obhajobě.        
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