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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Práce se až na drobné nedostatky shoduje se stanovenými cíli, s názvem práce je v souladu.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Struktura a členění práce je ve vztahu k rozsahu práce zbytečně podrobná. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální a jazyková úroveň práce je na dobré úrovni, zvolená terminologie odpovídá předkládanému tématu. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Grafické zpracování je jednoduché, vložené obrázky v některých případech snižují úroveň práce. Stejně tak 

společné použití tabulek a grafů. Názvy grafů jsou nevhodně zvoleny, resp. ponechány ve formě otázek. 

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka konzultovala téměř dokončenou práci. Připomínky se snažila zapracovat do textu. 

    1           2     3       4 

 

 

 



Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Uvedené zdroje jsou vhodné a dostatečné pro předložený typ práce. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část je stručným shrnutím zvolené problematiky. V práci chybí jejich občasná interpretace ze strany 

autorky práce. Z tohoto důvodu se některé kapitoly jeví jako pouhé kompilace jednotlivých problematik, což je 

vzhledem ke zvolenému tématu škoda.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část nabízí jednoduchý průzkum zvolené problematiky s jeho laickým popisem. Obecně je málo času 

věnována metodice průzkumu. Autorka hovoří o předpokladu, který v úvodu chybí.Zvolený dotazník je však pro 

čtenáře zajímavým zjištěním a náhledem na zkoumanou problematiku. 

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Obě části práce jsou vyvážené . 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuze ke zvolenému tématu  by mohla být podrobnější a více vztažená k teoretickým  premisám. Závěr  je 

shrnutím práce. Cíle práce byly naplněny. Absentuje  širší přínos práce. 

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je náhledem na problematiku jedné fáze lidského života a přispívá publicitě problematiky požívání alkoholu. 

      

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
1. Jaký je podle Vašeho názoru vztah celé společnosti ke konzumaci alkoholu ? 

2. Jaká vidíte do budoucna rizika v konzumaci alkoholu u Vámi zkoumané cílové skupiny?   

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 



Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 2.6.2014      Podpis:         

  


