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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Splnění všech bodů zadání       

2. Vhodnost zvolené metody řešení       

3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       

4. Práce s literaturou a její citace       

5. Úroveň jazykového zpracování        

6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       

10. Přínos práce a její využití       

11. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství: 

      

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství. Nejčastěji byla nalezena shoda s výsledkem méně 

než 5%. Ojediněle byly nalezeny práce s vyšší mírou shodnosti. V tomto případě se jednalo však o 

vlastní práce autorky a zabírají minoritní část celé diplomové práce. Jedná se převážně o teoretické 

podklady k práci, které autorka publikovala již také v rámci své bakalářské práce. Práci tedy není 

možné považovat za plagiát. 

 

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 

B - velmi dobře. 
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 dobré úrovni. Práci lze vytknout pouze neúplně podařený grafický 

výstup z dokumentů jednotlivých středních škol (ŠVP) - kapitola 7. Úroveň jazykového zpracování 

práce je průměrná. Text byl čitelný, nevyskytují se v něm nejasná vyjádření a výraznější překlepy.   

Práce je člěněna logicky. Je zřejmá vazba teoretické části s částí praktickou.  

Velmi kladně hodnotím návrh využití celé řady aktivizačních metod ve výuce. Oceňují také úzkou 

vazbu diplomantky s pracovníky vybrané školy, pro kterou byly materiály připravovány. 

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě.  
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