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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma není ve zkoumaném kontextu v domácí odborné literatuře komplexně rozpracováno. Náročné je právě 
interdisciplinaritou zkoumaného problému. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalantka postupovala v souladu se Zadáním. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka práci konzultovala průběžně. Výsledný text zpracovala samostatně. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Bakalantka využila znalostí získaných studiem i svoje praktické zkušenosti. V teoretické části jsou primárně využity zdroje 
týkající se problematiky nezaměstnanosti. Vzdělávání nezaměstnaných je rozpracováno v užším rámci konkrétního projektu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se objevují dílčí formulační nedostatky a odchylky od citační normy (ve způsobu zápisu průběžných citací, např. s. 14, 
15, 36 , 37 aj. i rozsahem doslovných citací, př. s. 16) . Práce je členěna dosti podrobně (do třetí úrovně číslování) a začátky 
některých oddílů a kapitol nejsou umístěny vhodně (např. s. 19 a 20, s. 24, 28, 36). Práce (vč. příloh) násobně převyšuje 
požadavky kladené na bakalářský úkol, s. 53d-66 jsou ovšem tvořeny téměř výhradně schématy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Studentka přistupovala k práci s dokumenty a zdroji zodpovědně a samostatně. V části věnované teoretickému ukotvení 
problematiky nezaměstnanosti pracovala s relevantními zdroji v dostatečném počtu, část věnovaná vzdělávání 
nezaměstnaných je redukována na konkrétní příležitost vytvořenou příslušným RIP). Odchylky od citační normy jsou 
uvedeny v předchozích bodech. Práce prošla kontrolou shody s jinými dokumenty v systému theses .Celkově vyšší míra 
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podobnosti s jinými dokumenty (9 %) nevznikla v důsledku porušení citační etiky.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce obsahuje i dílčí doporučení na zlepšení. Cíle práce bylo dosaženo. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Studentka přistupovala k řešení problematiky zodpovědně. V teoretické části vymezila základní pojmy v souladu se 
Zadáním. Výzkumné předpoklady byly ověřeny, cíle práce dosaženo. Dílčí nedostatky uvedené v předchozích 
částech posudky vznikly částečně v důsledku spíše malé zkušenosti bakalantky s tvorbou odborného textu, navíc v 
rozsahu, který převyšuje požadavky na závěrečnou bakalářskou práci. 
 
Pro obhajobu prosím o zodpovězení následující otázky: 
 
Jak lze využít výsledky provedeného výzkumného šetření také pro další vzdělávací aktivity určené nezaměstnaným 
ve zkoumaných věkových kategoriích? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
V Praze, 9. září 2017     Podpis: 


