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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce               
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno              

Posouzeno - podezřelá shoda          

   

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Práce se zabývá neotřelým a také náročným tématem, a to sociálními inovacemi. V práci jsou nejdříve 

představeny teoretické základy k problematice sociálních inovací, na které pak následuje praktická 

část. Cíl, respektive cíle, práce jsou dle mého názoru stanoveny zbytečně komplikovaně, odpovídají 

ale stanoveným zásadám. Oceňuji relativně velké množství zdrojů, které musela autorka zpracovat. 

Praktická část práce se dotýká hned několika oblastí, jednak představuje případy dobré praxe, jednak 

předkládá expertní rozhovory a zároveň je prezentován názor veřejností (dle možností autorky 

respondenti vybráni především metodou sněhové koule) k této oblasti. Všechny tyto části mají za úkol 

utvořit obrázek o současné praxi na oblasti sociálních inovací. Oceňuji i snahu autorky stanovit si 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Posudek 2x oboustranně vytiskněte, podepište (modrým perem) a odevzdejte na sekretariát KPM FEK ZČU  

do 20. 5. 2019.  
  

Nově:  

Posudek zašlete mailem na zuzkam@kpm.zcu.cz v PDF formátu bez podpisu s názvem souboru BP nebo DP_příjmení 

studenta_OP. Pdf (příklad: DP_Xaver_OP.pdf). 

 

 

výzkumné otázky. Práci považuji za zdařilou i přes drobné nedostatky, které jsou dány hlavně 

náročností daného tématu. Autorka pravidelně komunikovala s vedoucí práce. Práci hodnotím stupněm 

výborně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Můžete ve stručnosti shrnout, jaká je úroveň oblastí sociálních inovací v České republice?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 13.5.2019        Podpis hodnotitele  
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