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Hodnocený parametr Váha Hodnocení

1 Naplnění tématu a rozsah práce 40 A

2 Nastavení cílů a metod práce 30 A

3 Úroveň teoretické části práce 50 A

4 Úroveň analytické části práce 50 A

5 Úroveň projektové části práce 50 A

6 Splnění cíle práce 60 A

7 Struktura a logika textu 40 A

8 Kvalita zdrojů a práce s nimi v textu 30 A

9 Inovativnost, kreativita a využitelnost návrhů 20 A

10 Jazyková a formální úroveň práce 20 A

Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 A

 
Připomínky a hodnocení práce: 

Oceňuji kvalitně zpracovanou teoretickou část s nadstandardním množstvím zdrojů, 
zaznamenaných dle citační normy. Autorka shromažďuje relevantní poznatky, vztahující se 
k tématu práce, přičemž rozvíjí mj. on-line komunikaci, se kterou dále v projektu, 
zaměřeném na webové stránky, pracuje. 
Celá diplomová práce je vystavěna logicky a srozumitelně, přehledně. To se projevuje i 
v praktické části, kde autorka shrnuje odpovědi z obou typů šetření u každé otázky, jak 
dotazníku (N=193), tak rozhovoru (N=15), který se stal podkladem pro formulaci otázek 
v kvantitativním šetření. Činí tak logicky vždy k dané výzkumné otázce, solidní interpretací. 
Ve shrnutích porovnává závěry se sekundárním zdrojem, výzkumem provedeným u mladších 
singles. Výzkumné otázky jsou ověřeny a doloženy v závěru praktické části. 
Realizovatelný projekt obsahuje podstatná fakta, včetně formulace jasného cíle a účelu 
webu, zdrojů financování, harmonogramu atd. Vyzdvihuji návrh uvést rubriku Praktický život 
(s. 97). Oceňuji bod Rizika a limity projektu (s. 104). 
Diplomová práce je napsána kultivovaným jazykem, opatřena množstvím poznámek a 
vysvětlivek, doplněna řadou příloh. 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Uvažujete umístit závěry výzkumu na webových stránkách? 
2. Jak předejdete riziku nezájmu singles 40+ o tyto webové stránky? 

 
Ve Zlíně dne 22. dubna 2013    Podpis:  


