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

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

2. Aktivita studenta

Míra samostatnosti studenta při práci 1

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

3. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

4. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

5. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

Jazyková úroveň práce 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Předložená bakalářská práce splnila stanovené cíle. Teoretická část je konkrétně zaměřena na oblasti
k tématu práce, je detailně a logicky rozpracovaná. Výzkumná část obsahuje jasně definované cíle, její
zpracování je přehledné. Za přínos práce považuji především zpracování článku připraveného k publikaci
do recenzovaného časopisu, tím a s možností seznámení s výsledky práce odbornou veřejnost.

Je potřeba zdůraznit velkou snahu autorky vynaloženou pro získání respondentů k tématu, což vyžadovalo
značnou časovou náročnost.

Považuji zde za nutné vyzdvihnout aktivní, odpovědný a samostatný přístup autorky ke zpracování práce.

Po obsahové a formální stránce je práce na dobré úrovni a splňuje požadavky na udělení odpovídajícího
akademického titulu.

Kontrola plagiátorství provedena dne 25.5.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhově výborně

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 25.5.2019
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Podpis vedoucího práce
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