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Počet stran: ,5j
Počet stran teoretické části: .40/tb
Počet stran empirické části: ?7
Počet příloh: I

/l

Počet titulů v českém jazycez
ímin. nočet 15) 71
Počet titulů v cizím jazycez
ímin. nočet 1) 42
Počet internetových zdrojů:
ímin. nočet 5) I
Doložený souhlas
s výzkumným šetřením
(nehodící se škrtněte): ,ď
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originalita kvalifikační práce
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B) Hodnotící část (vyplní hodnotitel)

I Formální zpracování bakalářské práce
Maximální
počet bodů

30

Bodové
hodnocení

1.1 DodrŽení stanoveného rozsahu bakalářské práce 5 J
1.2 Clenění kapitol' podkapitol, oddílů dle typu kvalifikační

práce
J

š
1.3 Jazvková úroveň textu 5 5
r.4 Uorava textu. srafv- tabulkv 5 5
1.5 Uvod (obsahuje aktuálnost tématu, přehled minulé i současné

literámí rešerše ke sledované tématice v české i cizojazyčné
literatuře, zabýá se teoretickými východisky zkoumání problému'
současným stavem řešení a nevyřešenými otázkami, jsou jasně
definovány cíle práce' popis problému)

10 1

2
J.Uroveň zpracování teoretické části

Maximální
počet bodů

12

Bodové
hodnocení

2.1 VyváŽenost teoretické a empirické části 6 e
2.2 Loeická návaznost v textu 6 L
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Bakalářskou práci k obhajobě (nehodící se škrtněte):

Doporučuji | "Jlf;ffi:ť Nyffiučuji

Navrhované hodnocení (napište výslednou známku): 
4

orientační tabulka bodového hodnocení a výsledné známky:
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3 Úroveň zpracování empirické části
Maximální
počet bodů

48

Bodové
hodnocení

3.1 Formulace a vvmezení problému a cíle oráce 5
).2 Formulace výzkumných otázek, předpokladů, hyp otéz ) .s-
J.J Adekvátnost zvolenÝch vÝzkumnÝch metod 4 q

3.4 VÝběr a oharakteristika vzorku 4 \
3.5 AnalÝza a interoretace vÝsledků. statistika 10 q
3.6 D iskuze (výzkumníkova s chopnost analý zy, interpretace a r ozb or

hlavních ýsledků, konstatuje přijetí či odmítnutí otázek,
předpokladů, hypotéz, vlastní přínos, pohled autora k problematice,
konfrontace a porovnání výsledků s cíli práce)

10 Á0

a4J.t Závěr (obsahuje shrnutí všech argumentů z diskuze, doporučení pro
oraxi a další vÝzkumné šetření)

10 4o

4 Práce s citační a bibliosrafickou normou 5
5 Snolunráce studenta s vedoucím práce 5 r
6 Celkový počet získaných bodů 100 q9

otázky, případný komentář k bakalářské práci:

Počet bodů Známka
100 -90 1

89 -79 2
78 -68 3

67 améně newhověl
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