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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování teoretické části
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití
Spolupráce autora s vedoucím práce

Výsledek kontroly plagiátorství:
Byla provedena kontrola plagiátorství. Nebyla nalezena žádná významná shoda. Práce zjevně
nevykazuje známky plagiátorství.
Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Práce je po formální stránce na výborné úrovni. Drobnou avšak nepodstatnou výtkou může být snad
jen číslování nadpisů 4.řádu a nepřítomnost vysvětlení zkratky při prvním výskytu v textu. Význam
zkratek je naopak vysvětlen v seznamu, který je uveden na konci práce.

Úroveň jazykového zpracování práce je taktéž na dobré úrovni. V textu se téměř neobjevují
překlepy ani pravopisné chyby.
Práce je člěněna logicky. Velmi kladně hodnotím literární rešerši na téma zájmového vzdělávání a
úzkou vazbu teoretické části s částí praktickou.
Praktická část má dobře stanovenou strukturu opírající se o výsledky dotazníkového šetření.
Připomínku je nutné vznést pouze k formulacím hypotéz. Bohužel pouze hypotéza H3 je
formulována správně. Ostatní hypotézy nejsou hypotézami, protože nedefinují žádné rozdíly,
vztahy nebo následky.
Velmi kladně hodnotím zpracování všech podpůrných materiálu pro výuku v navrhovaném
zájmovém kroužku (videotutoriály, prezentace) v souladu se zásadami názornosti, které autor
popisuje v teoretické části.
Přes drobné výtky a komentáře si dovoluji konstatovat, že diplomová práce je zpracována na
vysoké úrovní a doporučuji ji jednoznačně k obhajobě.
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