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Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 B 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 C 

3 Úroveň analyticko-empirické části práce 0,20 C 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 B 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 C 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 B 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 A 

 
Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 C (1,79) 

 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou rizik při tzv. „Sčítání lidu, domů a bytů“. 

Charakter předkládané práce je více deskriptivní, než je obvyklé u prací tohoto typu, nicméně 
její celková hodnota z akademického hlediska není závažně negativně ovlivněna. V rámci 

teoretické části jsou některé aspekty popsány hlouběji (např. historie) než jiné pojmy (např. 
koncepce navrhovaného zákona), které by svým podrobnějším popisem mohly zvýšit 
celkovou odbornou úroveň práce. V začátku praktické části jsou pak diskutovány elementy 
problematiky, které obsahově odpovídají spíše teoretickému popisu (začátek 5. kapitoly, 
zabývající se konceptem proběhlého sčítání lidu). V rámci práce je pak na již uplynulé 
události („Sčítání 2021“) místy odkazováno v budoucím čase. Celková úroveň předkládané 
práce odpovídá danému stupni kvalifikační práce a splňuje její požadavky. 
 

 

Otázky k obhajobě: 
1. V teoretické části jsou použity termíny „data“ i „informace“ – můžete vysvětlit rozdíl 

mezi těmito dvěma pojmy? 

2. V práci jsou použity nevysvětlené pojmy „mikrodata“ a „agregovaná data“ – můžete 
tyto pojmy teoreticky popsat? 

3. Některé časově závislé fenomény (popis sčítání lidu v rámci teoretické práce) již 
proběhly (zkušební sčítání na podzim roku 2020, sčítání lidu v roce 2021), v práci je 

na ně přesto odkazováno v budoucím čase – můžete objasnit svůj postoj? 
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Hodnocení odpovídá stupnici ECTS: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
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