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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

7 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

5 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

5 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

3 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

6 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

5 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

6 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

4 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

3 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

Poznámky  
 

Níže uvádím jen některé nedostatky nalezené v předkládané práci:  

- Práce neodpovídá stanoveným formálním pravidlům - např. první strana,, chybí evidenční 

list, prohlášení, odsazení odstavců apod.  

- Chybně je v textu uvedena přímá citace, např. na straně 11. 

- Na straně 15 je uvedena část 2.2.1, kde není žádný název ani text a z tohoto důvodu došlo 

k posunutí číslování ve vlastní práci, nikoli v obsahu - nesoulad vlastní práce a obsahu. 

- Mezi některými částmi textu chybí provázanost, např. propojení části „2.2.4 humor ve škole“ 

a „2.5 syndrom vyhoření“.  

- Chybně jsou uvedeny ve vlastní práci odkazy na zdroje, kde je  více autorů, např. strana 21. 

Tzn., že odkazy neodpovídají platné citační normě. 

- Některé texty v odrážkách nejsou propojeny na text výše v textu, např. strana 21: „vyvolávají 

ho: …… nezanedbatelný je vliv osobnosti …“. 

Eliška  NOVÁKOVÁ 

Lidský přístup jako předpoklad učitelské profese 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



-  Autorka uvádí, že použila 2 dotazníky, oslovila 2 cílové skupiny. Proč jsou tedy hypotézy 

pouze pro jeden dotazník?  

-  Dotazník pro učitele byl anonymní a dle přiložené přílohy neobsahoval žádné identifikační 

údaje - věk, délku praxe apod. Autorce se navrátilo pouze 85 % dotazníku. Jak je tedy 

možné, že byly tyto údaje (věk, praxe) vyhodnoceny?  

- Autorka se zmiňuje o výběrové třídě (třídě A), ale poté s touto informacích nikde ve 

výsledcích nepracuje.  

- Graf č. 1 na straně 32 je dle popisky legendy (barva a popiska) zcela chybný. 

- Velká část grafů (např. 4, 5, 13, …) nedává 100 %, či ve slovním popisu je uveden jiný počet 

než v grafu, což působí chaoticky a vzniká pochybnost, zda jsou získaná data věrohodná. 

- Např. u grafu č. 3 je uvedeno, že bylo 73 odpovědí, ale žáků bylo 162, kde je ten zbytek? 

Tento problém je opět i u dalších grafů.  

- Pokud byly otázky otevřené, má práce obsahovat konkrétní přepisy odpovědí. Tzn., jaké 

odpovědi byly zařazeny do Vámi vytvořených kategorií a v jakém počtu. 

- Vzhledem k výše uvedeným chybám není možné se vyjádřit k části interpretace  výsledků a 

diskuzi. Nelze posoudit přínos práce. 

- Autorka práce zvolila při odkazování na zdroje Harvardský systém, tomu ovšem neodpovídá 

uvádění zdrojů v části seznamu použitých informačních zdrojů.  

 

Celkové hodnocení  **) Práci nedoporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 15.8.2016 PhDr. Jaroslava Hanušová,PhD. 


