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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti X   

podkladové materiály vstupní data a jejich zpracování X   

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora X    
formulace cíle práce X    
celkový postup řešení X    
práce s daty a informacemi X    
hloubka provedené analýzy X    
členění a logická stavba práce X    
práce s odbornou literaturou X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
přesnost formulací a práce s odborným jazykem X    
splnění cíle práce X    
adekvátnost použitých metod X    
závěry práce a její formulace X    
odborný přínos práce a její praktické využití X    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předložená práce je velkým přínosem. Její obsah přesahuje rámec bakalářské práce. 

K vytknutí mám několik drobností. Obsah je psán chybným fontem písma. V teoretické části 

je použito dvou typů odkazů na seznam použité literatura (prostřednictvím příjmení autora a 

nebo „URL1“. Kapitola „Cíly, úkoly práce a hypotézy“ je asi jen překlep – Cíl, úkoly práce a 

hypotézy; v podkapitole bych místo Dílčí cíle zvolila nadpis úkoly práce, které jsou zmíněny 

v nadpise kapitoly, ale dále se zde o nich nemluví. Závěrečná práce se píše v první osobě 

množného čísla, např. v kapitole Výsledky tomu tak není. 

 

1. Které formě a kterému stylu kitingu se věnujete vy a proč? 

2. Dokázal byste si představit, jakým směrem se kiting bude ubírat do budoucna? 

3. Bylo by možné oslovit celou populaci kiterů tady u nás, aby výsledky byly zcela 

vypovídající pro náš vnitrozemský stát? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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