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1/2 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 
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1.  Práce má jasně prezentovanou tezi (argument).  

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
2. Práce má doporučenou strukturu  

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
3. Práce jasně formuluje výzkumnou otázku 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
4. Práce shrnuje relevantní dosavadní literaturu k tématu 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
5. Práce přináší nové poznatky (a jasně formuluje, co přináší nového).  

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
6. Kvalita analýzy (zvolený typ dat i analýzy odpovídá výzkumné otázce, analýza je 

pečlivě a správně provedena, výsledky analýzy jsou propojeny s teoretickými 
očekáváními) 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
7. Analýza svojí kvalitou a sofistikovaností odpovídá standardům v oboru. 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
8. Kvalita textu (věty na sebe logicky navazují, text je smysluplně členěn do odstavců; 

celková stylistická úroveň textu) 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
9. Gramatická úroveň textu 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 
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10. Citace a reference (správné citování zdrojů, správné uvedení všech citačních 

informací v seznamu zdrojů, dodržování etických pravidel pro práci se zdroji) 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
11. Proces psaní diplomové práce (schopnost samostatně pracovat a zároveň pravidelně 

komunikovat s vedoucím a zohledňovat jeho připomínky). Hodnotí pouze vedoucí 
práce. 

Nevyhovuje Splňuje, vykazuje 
závažné nedostatky 

Splňuje, vykazuje 
drobné nedostatky Splňuje očekávání 

 
12. Práce odpovídá doporučenému počtu stran  

Odpovídá Neodpovídá 

 
13. Komentáře a otázky 

 
14. Navržená známka 

A B C D E F 
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