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Hodnocení

1 Formulace cílů práce a použité metody

0,10

E

2 Úroveň teoretické části práce

0,30

D

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní
4
a kvantitativní parametry práce
5 Splnění cílů práce a relevance závěrů
6 Jazyková úroveň práce
7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony)
Návrh hodnocení dle váženého průměru

0,20

E

0,13

E

0,15
0,05
0,07
1,00

E
E
E
E (2,85)

Předložená bakalářská práce je aktuální, ovšem studentkou nebyla vhodně uchopena. Je nutné
podotknout, že studentka práci nepředkládala pravidelně ke konzultacím a nejvíce konzultací
proběhlo v termínu od 28. 7. do 5. 8., tedy týden před odevzdáním samotné práce. Studentce
byly navrženy možné metody, jak může dojít k ověření daného problému pomocí statistických
hypotéz. Vzhledem k pozdním konzultacím již studentka nezvládla tyto požadavky zapracovat.
Taktéž nebyly zapracovány všechny nedostatky, na které byla studentka vedoucí práce
upozorněna.
Celá práce je pojata ve formě vlastního pohledu studentky na danou problematiku. Práce nebyla
konzultovány s odborníky, kdy v této podobě se mohlo jednat např. o učitele, kde probíhal
výzkum žáků a studentů. V práci se nachází chyby formálního a gramatického charakteru. Jde
např. o chybějící zarovnání některých částí práce do bloku (abstrakt, poděkování); používání
rozdílného zarovnání textu v práci; různá velikost písma v obsahu práce; gramatické chyby;
a další. Ze zadání práce nebyla použita doporučená literatura Juříček a Rožňák, 2014. Praktická
část je postavena na dotazníkovém šetření, který je rozebrán na 13 stranách. Předložené metody
práce nemají vysokou úroveň.
I přes řadu nedostatků, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm E.

Práce není plagiátem.

Verze formuláře: 2021-05-14
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V Uherském Hradišti dne 10.08.2021
Hodnocení odpovídá následující stupnici:
A = 1,00-1,24
B = 1,25-1,50
C = 1,51-2,00

Verze formuláře: 2021-05-14

Podpis:

D = 2,01-2,50

E = 2,51-3,00

F = 3,01-…
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