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Hodnocení cíle/ů práce 
 
Cíl práce je jasně určen – zjistit význam rodinných narací a způsob jejich přenosu. Autorka chce konkrétně zkoumat význam 
životních příběhů prarodičů v současném životě jejich vnoučat. Již v Úvodu jsou určeny také hlavní výzkumné otázky.  
 

Hodnocení obsahové stránky práce 

Užití zásadní odborné literatury a zdrojů ano s výhradami  ne 

Přiměřená odborná terminologie práce ano s výhradami ne 

Vhodně zvolená metodologie ano s výhradami ne 

Práce s výzkumnými otázkami ano s výhradami ne 

Adekvátní průběh analýzy dat ano s výhradami ne 

Splnění deklarovaného cíle/cílů práce ano s výhradami ne 
 

Hodnocení formálních kritérií práce 

Stylistická úroveň práce dobrá s výhradami špatná 

Pravopis a gramatika dobré s výhradami špatné 

Vhodná grafická úprava stránkování a 
textu 

dobrá s výhradami špatná 

Zpracování tabulek, obrázků, příloh dobré s výhradami špatné 
 
 
Zásadní připomínky k obsahové úrovni práce 

Práce jasně formuluje výzkumné cíle, které jsou dále v práci vhodně rozpracovány. 

Bakalantka kvalitně pracuje s domácí i se zahraniční literaturou. Osobní zkušenost je vhodnou 

motivací pro vlastní výzkum, ale neměla by být zmiňována v závěru. Ten by mohl být delší a 

více objasňovat získané údaje. Prezentace obrázků kamiónu v textu je sporná a vhodnější pro 

publikace v oblasti popularizace vědy. 
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Zásadní připomínky k formální úrovni práce 

Práce splňuje formální kritéria pro bakalářskou práci. Citované zdroje jsou seřazeny 

v bibliografii. Používání needitované wikisofie by mohlo být nahrazeno serióznějšími zdroji. 

 
Otázky k obhajobě práce 

1)Uveďte další zaměstnání, která jsou srovnatelná s řidičem kamiónu; dopad na zdraví, 

životní způsob a rodinný život.    

2)V čem by se mohl lišit život řidiče (řidičky kamiónu), kteří jsou single a jak by mohlo 

vypadat soužití řidiče a řidičky kamiónu? 

3)Řeší podle Vás současné české a evropské právo uspokojivým způsobem problematiku 

řidiče/řidičky kamionu  co se týče náročnosti této profese?   
 

 
Stručné slovní hodnocení (dle uvážení posuzovatele)

1 

Práci je možné považovat za vydařenou. Výzkumný cíl, sběr dat a jejich vyhodnocení (včetně 

ukázek rozhovorů) jsou přínosné. Souvislosti mezi jednotlivými pasážemi a logická 

posloupnost celé práce jsou jasné. Kvalita práce by mohla být zlepšena prezentací existujících 

dat o řidičích/řidičkách kamiónů a využitím dalších relevantních teoretických přístupů.  

 
 
Výsledné hodnocení práce  
 

  Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Navržené hodnocení 
 

 Navržené hodnocení je C. 

 
 
                               26.05. 2020                         Mgr.Lucie Cviklová, M.A., Ph.D 
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1 Např. náročnost tématu, specifika řešení, samostatnost nebo invence studenta, co jsou hlavní klady, nedostatky práce, 

případně jaký je přínos, nebo využitelnost práce, navrhovaná doporučení k možnému zužitkování práce; zejména však návrh 

řešení pro případ nedoporučujícího posudku: a) upřesnit, doplnit nebo rozvést stanovenou pasáž, b) opravit, přepracovat 

stanovenou pasáž, c) přepracovat celou práci na zadané téma, d) vypracovat novou práci na nové téma. 

 


