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HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 

název  
(x) dobře vystihuje obsah práce, je věcný a stručný 

( ) vystihuje obsah práce, avšak ne zcela jednoznačně  

( ) nevystihuje obsah práce  

cíle a hypotézy  

(x) jasně formulované  

(  ) nejasně formulované  

(  ) chybí  

úvod a literární přehled  
(  ) jasný a přehledný, vztahuje se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací, 

které shrnuje na přiměřené úrovni poznání v dané oblasti; kriticky hodnotí použité informace  

(x) nepřehledný – nelogicky členěný, bez kritické analýzy, avšak s dostatečným množstvím informací  

(  ) příliš stručný (s nedostatečným množstvím podkladů) nebo nevýstižný a ke zpracovávané 

problematice se vztahuje pouze částečně  

použité informační zdroje založené zejména na  
(x) původní zahraniční a domácí literatura 

( ) učebnice, slovníky a monografie 

( ) „šedá literatura“ 

použitá literatura  
(x) v odpovídajícím rozsahu  

( ) v nedostatečném rozsahu  

data a metody  

(x) jasné, přehledné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, množství materiálu (pozorování, 

opakování v prostoru a čase) a použité metody jsou takové, že pomohou splnit vytčené cíle  

( ) jasné a srozumitelné, nechybí nic podstatného, ale množství materiálu je nedostačující  

( ) nesrozumitelné (není možno posoudit adekvátnost použitých metod a materiálu) nebo nedostatečně 

popsané  

( ) nevhodně zvolené metody, nemohou dát odpověď na vytýčené cíle  

výsledky 
(x) vhodně prezentované, odpovídají použité metodice, k vyhodnocení použity vhodné metody,  

( ) zbytečně se opakující výsledky (např. dvojí prezentace v tabulkách i grafech),  

( ) k vyhodnocení nebyly použity vhodné metody  

( ) prezentace nedostatečná  



interpretace dat (diskuse)  
( ) odpovídající, autor prokázal dobrou znalost studované problematiky, vhodně cituje dostatečné 

množství literárních zdrojů  

(x) diskuse dat je nedostatečná (diskuse neodpovídá úrovni a rozsahu uvedených dat)  

( ) daty nepodložená, svým rozsahem neodpovídá zpracovaným datům a údajům, spekulace 

převládají nad fakty  

závěry  
(x) práce má jasné a jednoznačné závěry, které jsou podloženy a odpovídají na cíle a hypotézy práce  

( ) závěry jsou sice přesné a podložené, ale úplně neodpovídají cílům práce, nebo některé cíle a 

hypotézy nejsou zmíněny  

() závěry nejsou podložené či nevycházejí z předkládané práce  

 

HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  

obrázky a tabulky  

(x) přehledné a obsahují dostatečné množství informací  

( ) nepřehledné, ale obsahují dostatečné množství informací  

( ) nejsou součástí textu 

( ) nevyhovující  

text  

( ) formálně dokonalý  

(x) bez větších formálních nedostatků  

( ) po formální stránce nevyhovující (nemá doporučené členění)  

jazyk  

(  ) odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  

(x) částečně odpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  

(  ) neodpovídá gramatické správnosti, možnostem a zvyklostem používání v odborném textu  

literatura  

(x) citována bez chyb, jednotně, citace použité v textu odpovídají seznamu literatury a způsob citací 

odpovídá mezinárodním nebo českým normám  

( ) citována s chybami, nejednotně, citace v textu neodpovídají seznamu literatury (chybějící nebo 

přebývající citace)  

obsažené informace jsou  
(x) pro obor nové nebo rozšiřující poznání a v dostatečném rozsahu, mohou tvořit základ publikace v 

odborném vědeckém časopise  

(  ) jsou cenným potvrzením (aplikací) známých skutečností  

(  ) jsou jen opakováním již známých skutečností bez nového přínosu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce předkládané na Katedře aplikované 

geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 

klasifikačním stupněm:  

 

- velmi dobře - 

 

 

 

 

Datum: 7. 6. 2018      Podpis oponenta: ………………  

 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje aktuální problematice a tou je dostupnost zdravotní 

péče. O tom, že se jedná o velice aktuální téma, vypovídá i fakt, že se bakalářská práce zabývá 

modelací dopravní dostupnosti pro projekt „Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních 

ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů  

i poskytovatelů“.  

Bakalářská práce je logicky a přehledně strukturovaná. Součástí jsou jasně definované hlavní 

cíle práce, jež jsou v průběhu postupně naplňovány. Z práce je evidentní zaměření studenta, a to je 

geoinformatika. Kapitoly práce, ve kterých se autor zabývá popisem dat, metodikou a diskusí 

výrazně převyšují svou kvalitou a zpracováním ostatní části. Kladně hodnotím zejména kapitolu č. 6 

(Diskuse), kde autor kriticky hodnotí použité vstupní hodnoty a předpoklady. Zároveň pozitivně lze 

hodnotit i provedené terénní cvičení. Bohužel se však autor nevyvaroval některým nepřesnostem, 

které vycházejí pravděpodobně z nezkušenosti. Některé gramatické chyby a překlepy kazí jinak 

poměrně kvalitně zpracovanou bakalářskou práci. S ohledem na zaměření studenta si neodpustím 

upozornění na chyby v legendách, kdy není jasné, kam patří např. mezní hodnota 30 min. (do 

kategorie 15 - 30 nebo 30 - 45)?  

Předkládaná bakalářská práce i přes drobné formální nedostatky odpovídá svým zpracováním 

požadavkům kladeným na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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