
 

 

Posudek vedoucího/oponenta bakalářské/diplomové práce 

Jméno studenta: doplnit z IS MU 

Vedoucí:  doplnit z IS MU 

Oponent: doplnit z IS MU 

Název práce: doplnit z IS MU 

Zaměření práce:  

Teoreticko-aplikační 

práce ☐ 

Teoreticko-empirická 

práce ☐ 
Teoretická studie ☐ Pedagogická práce ☐ 

základem práce je 

tvorba metodických 

a didaktických námětů 

do výuky, koncepce 

práce v souvislosti se 

vzděláváním 

kvantitativní či 

kvalitativní výzkumné 

šetření, získávání 

výzkumných dat 

(rozhovory, experimenty 

atd.) 

zpracování vybraných 

konceptů, jejich 

uspořádání, komparace 

a následná interpretace 

a kritické zhodnocení 

analýza současného 

stavu problematiky, 

návrh na inovaci, 

ověření inovace 

problematiky 

 *Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X vpravo. 

Studijní program: doplnit z IS MU 

 

KRITÉRIA 

HODNOCENÍ 

STUPEŇ HODNOCENÍ PODLE ECTS 

A B C D E F 

Struktura práce 
zcela odpovídá 

tématu práce 
odpovídá 

odpovídá 

s připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 
postačující 

neodpovídá 

tématu a ani 

požadavkům 

Téma a název práce 

zcela odpovídá 

studovanému 

oboru a obsahu 

práce 

odpovídá 
odpovídá 

s připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 

dostatečné 

vymezení 

neodpovídá 

studovanému 

oboru 

a obsahu 

práce 

Formulace cíle práce 

odpovídá, 

jasně, srozu-

mitelně vymezen 

odpovídá, 

drobné 

nepřesnosti 

odpovídá 

s připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 

dostatečné 

vymezení 

neodpovídá, 

není vymezen 

Metodologie práce 

adekvátní, 

vztahující se 

k cílům a tématu 

adekvátní, 

drobné 

nepřesnosti 

odpovídá 

s připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 

dostatečné 

uplatnění  

nevyhovující 

nebo 

neodpovídá 

cílům 

a tématu 

Jazyková a stylistická 

úroveň 
výborná úroveň  

velmi dobrá 

úroveň 

odpovídá 

s připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 

dostatečná 

úroveň 

nevyhovující, 

hrubé 

gramatické 

a stylistické 

nedostatky 

Formální úroveň 

práce 
výborná úroveň  

velmi dobrá 

úroveň 

odpovídá s 

připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 

dostatečná 

úroveň 

práce 

neodpovídá 

stanoveným 

požadavkům 



                                                                                                                                                               

Kritický a tvůrčí 

přístup 

vynikající 

kritický a tvůrčí 

přístup 

kritický a tvůrčí 

přístup k práci 

kritický a tvůrčí 

přístup v práci 

s připomínkami 

kritický a tvůrčí 

přístup v práci 

s výhradami 

dostatečné 

zahrnutí 

kritického 

a tvůrčího 

přístupu 

úplná absence 

kritického 

a kreativního 

přístupu 

Citace, práce 

s odbornou literaturou 

výborná práce se 

zdroji, korektní 

a etické 

uplatňování 

citační normy 

kvalitní práce se 

zdroji, uplatnění 

citační normy 

odpovídající 

práce se zdroji 

a citační 

normou 

s připomínkami 

odpovídající 

práce se zdroji s 

výhradami 

dostatečná 

práce se zdroji 

s vážnými 

výhradami 

zcela 

neadekvátní, 

nedostatečná 

práce s citační 

normou 

Splnění cíle  nadstandardně 

splněny  
splněny 

splněny 

částečně 

splněny 

částečně 

s připomínkami 

splněny 

částečně 

s výhradami 

nesplněny 

Rozsah závěrečné 

práce 

zcela odpovídá 

požadavkům 

téměř odpovídá 

požadavkům 

odpovídá 

s připomínkami 

odpovídá 

s výhradami 

odpovídá 

s vážnými 

výhradami 

neodpovídá 

požadavkům 

Přílohy práce 

(nepovinné) 
velmi přínosné 

vhodně doplňují 

téma 
s připomínkami s výhradami 

s vážnými 

výhradami 
nevhodné 

Přínos práce a její 

praktické využití 

mimořádně 

přínosná práce 

pro praxi i obor 

velmi přínosná 

práce pro praxi i 

obor 

přínosná práce 
pro praxi i obor 

práce přínosná 

s připomínkami 

minimálně 

přínosná práce 

práce bez 

přínosu nebo 

jej nelze 

vymezit 

*Hodnocení v jednotlivých kritériích v příslušné úrovni zvýrazněte tučně. 

 

ZHODNOCENÍ PRÁCE 

 

Silné stránky práce: 

 

 

 

 

Slabé stránky práce: 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky:  

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

A B C D E F 

výborně ☐ velmi dobře ☐ dobře ☐ uspokojivě ☐ vyhovující ☐ nevyhovující ☐ 

vynikající výkon, 

splňuje kritéria 

standardu 

výborný výkon 

s drobnými 

nedostatky 

vzhledem ke 

kritériím standardu 

průměrný výkon 

s přijatelnými 

nedostatky 

vzhledem ke 

kritériím standardu  

přijatelný výkon 

s významnými 

nedostatky 

vzhledem ke 

kritériím standardu 

minimální naplnění  

kritérií standardu 

zcela nevyhovující 

výkon vzhledem ke 

kritériím standardu 

*Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X vpravo. 

 
 



                                                                                                                                                               

Kontrola plagiátorství: 

Vyjádření vedoucího: 
*Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X vlevo. 

☐ V intencích příslušných nařízení jsem provedl(a) hodnocení původnosti předložené 

bakalářské/diplomové práce s výsledkem: míra podobnosti ke dni kontroly práce v IS MU  

…….. %. 

 

Vyjádření vedoucího/oponenta: 
*Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X vlevo. 

☐ Práce není plagiát a vyznačuje se významnou mírou původnosti, viz tištěná příloha kontroly 

podobnosti. 
 
 

V Brně dne: ……………………….                                                               

        ………………………………… 

                                                                                              Mgr. Xxxxx Xxxxxxxxx Ph.D. 


