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. . . . . HodnoceníKriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 4

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 4

Odborný přínos 4

Stupeň obtížnosti práce 4

2. Posouzení praktické části práce

Forrriulace cíle práce a vytýčení cílů práce 2

Formulace hypotéz 2

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 4

Kvalita výsledků praktické části 4

Splnění cílů práce 4

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 3

Správnost bibliografických citací a odkazů 4

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 4
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 3

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 3
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autor bakalářské práce se zabýval aktuálním a potřebným tématem. Práce je standardně členěna na několik
částí. V teoretické části shledávám závažný problém v nedodržení metodiky zpracování kvalifikačních prací
a citaci uvedených informací. Některé kapitoly v teoretické části práce přímo nesouvisí s tématem práce.
Autor v teoretické části minimálně používá odborné zdroje, některé kapitoly jsou nadbytečné či uvedené
informace jsou pouze v obecném rovině (např. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.4 či 2.4 a 2.5). Autor dále necituje celé strany
práce, jako např. 14, 20, 21 apod. Text působí velmi nesourodě a všeobecně. V kapitole kompetence
2.2 postrádám zmínku o kompetencích dle ~ 3, vyhlášky č. 55/2011 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).
Některé uvedené informace se duplikují.

Ve výzkumné části práce si student adekvátně stanovil výzkumné cíle a výzkumné předpoklady. Výzkumný
soubor tvořilo pouze 30 respondentů. V analýze dotazníkových položek se nachází nepřesnosti v relativních
četnostech odpovědí. V dotazníku jsou některé otázky nadbytečné, nevhodně zvolené a někdy se zabývají
jinou problematikou. Některé otázky vztahující se k cílům práce jsou zavádějící a v některých případech
je nesprávně vypočtená četnost odpovědí (např. dotazníková otázka č. 17, 20) či záměna četností
ve vyhodnocení otázek oproti analýze výzkumného předpokladu (např. str. 57, otázka č. 17, 20). Problémovou
oblastí je také analýza výzkumného předpokladu č. la, lb, 2a a 2b, kdy není jasné, z jakých otázek byly
jednotlivé předpoklady ověřovány. Diskuze nad zjištěnými oblastmi je nedostatečná, nestandardně členěná,
autor neporovnává svá zjištění s jinými dostupnými zdroji.

Bakalářská práce působí neuceleně, místy se vyskytují stylistické a gramatické chyby, seznam literatury
obsahuje i publikaci z roku 2003. V bakalářské práce není dodržena metodika zpracování kvalifikační práce
a citace literatury.

Z výše uvedených důvodu nedoporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) nevyhověl

Nedoporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 24.5.2019
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. MelUn Kmuse, D~.

Podpis oponenta práce
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