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Zaměření a struktura práce: Předložená práce je zaměřena především výzkumně. Práce 
vznikla jako dílčí výzkum v rámci studentského projektu SGS, jehož členem je i studentka. 
Spolu s dalšími pracemi na podobné téma dotváří a posouvá vědní pedagogický obor dál. 

 
Úroveň samostatnosti a reflexe:. 
Studentka prokázala patřičnou samostatnost při řešení tématu, nastudovala dosavadní 
výsledky svých předchůdců, navrhla změny a realizovala výzkum na relativně velkém vzorku 
výrobků a hodnotitelů. Výzkum obsahuje jak popisnou statistiku provedenou na vzorku, tak i 
komplikovanější testy normality. 
 
Využitelnost v praxi: Práce je velice dobře využitelná, tedy zejména výsledky realizovaného 
výzkumu a získaná data. Vyhodnocení mimo uváděnou statistiku je povrchní a nelze z něj 
příliš mnoho usuzovat. Ovšem v kombinaci s výsledky obhájené DP studentky Pechové a 
dalších navázaných prací projektu, lze usoudit o správnosti řešení a směřování k cíli. 
Rozsáhlý soubor dat není v práci strategicky k dispozici. 
 
Práce s prameny: Práce s prameny je na základní úrovni, studentka navazuje na místní 
(katedrální) tvorbu a příležitostně cituje stěžejní autory zpracovávaného tématu. V přehledu 
literatury uvádí především sekundární zdroje. 
 
Jazyková a formální úroveň:  
Formálně práce vykazuje jisté nedostatky např. chybějící číslování v obsahu (2.1), vložené 
pracovní zadání práce, čísla obrázků místo jejich popisu, chybějící názvy webových stránek 
v seznamu, typografické chyby např. různé velikosti písma, mezery atd.  
 
Připomínky nebo otázky k doplnění: 
Zdůvodněte rozdíly v hodnocení jednotlivých skupin, a jakým způsobem váš výzkum dále 
rozvinout.  
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení:.  
Doporučuji práci k obhajobě se známkou velmi dobře, snížení známky zejména z důvodu 
spíše formálních chyb a místy zmatečného podání. Zohledněním je přínos studentky k tématu 
– oboru a její dosavadní úspěchy – druhé místo v rámci studentské soutěže Olympiáda 
techniky, kde zpracování výzkumu a výsledky zaujaly mezinárodní komisi. 
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