
Hodnocení práce (vedoucí práce): 

  1 2 3 4 5 

Přístup 

autora 
Práce je přínosná. 

Student pracuje 

samostatně, 

přichází 

s vlastními 

nápady, práci 

pravidelně 

konzultuje. 

Práce je částečně 

přínosná a často 

opakuje jiné 

autory. 

Student pracuje 

samostatně, 

inspiruje se 

jinými zdroji, 

práci konzultuje.  

Práce má charakter 

zdařilé kompilace, 

konzultuje 

a upravuje práci 

nárazově. 

Práce má charakter 

nezdařilé kompilace, 

student nedodržuje 

termíny konzultací. 

Práce je opis 

jiného díla 

a není 

konzultována. 

Cíl práce Cíl práce je 

splněn. V závěru 

je vhodně popsáno 

i další využití 

práce. 

Cíl práce je 

splněn. 
Cíl práce je částečně 

splněn, v závěru jsou 

objektivně popsány 

důvody nesplnění. 

Cíl práce je splněn 

pouze částečně, 
Cíl práce není 

splněn. 

Rešerše 

a citace 
Obsahuje 

dostatečný seznam 

zdrojů (písemných 

i elektronických), 

které odpovídají 

zaměření práce. 

Poznámkový 

aparát a citace 

literatury je 

v souladu s citační 

normou. 

Obsahuje 

dostatečný 

seznam zdrojů 

(písemných 

i elektronických), 

které odpovídají 

zaměření práce. 

Poznámkový 

aparát a citace 

literatury je 

v souladu 

s citační normou, 

ale s drobnými 

chybami. 

V seznamu literatury 

se kromě 

relevantních zdrojů 

objevují odkazy 

na pomocnou 

literaturu (slovníky, 

encyklopedie, 

Wikipedie), v citaci 

zdrojů 

a v poznámkovém 

aparátu se objevují 

nedostatky. 

V seznamu literatury 

převažuje literatura 

pomocná (slovníky, 

encyklopedie, 

Wikipedie), ale je 

citována podle 

normy. Poznámkový 

aparát má závažné 

nedostatky a není 

zcela v souladu 

s citační normou. 

V seznamu 

literatury 

převažuje 

literatura 

pomocná 

(slovníky, 

encyklopedie, 

Wikipedie). 

Poznámkový 

aparát zcela 

chybí nebo 

neodpovídá 

citační normě. 

Celkové 

hodnocení 
  

 

  



Hodnocení formální stránky práce (IVT) 

 Výborné Známka Nevyhovující 

Struktura práce Práce splňuje požadované řazení 

kapitol, obsahuje všechny 

náležitosti. 

1 2 3 4 5 

V práci chybí 

požadované části. 

Vzhled stránky 

(okraje, velikost), 

oddíly (číslování 

stran, zarovnání 

textu) 

Nastavené dle pokynů. 

K rozdělení dokumentu jsou 

využity oddíly pro použití různých 

záhlaví/zápatí či formátu strany.  

1 2 3 4 5 

Není nastaveno. 

Nejsou využity 

oddíly. 

Použití stylů Správně definované a důsledně 

používané styly pro formát textu. 1 2 3 4 5 

Text je formátován 

ručně, nejsou využity 

styly. 

Číslování 

nadpisů 

Víceúrovňové číslování je správně 

propojené s jednotlivými styly. 
1 2 3 4 5 

Kapitoly jsou 

číslovány ručně. 

Odsazování 

odstavců 

K odsazení textu jsou využity 

meziodstavcové mezery 

definované u jednotlivých stylů. 

1 2 3 4 5 

Prázdné odstavce 

použité k odsazení 

textu. 

Automatické 

seznamy (obsah, 

seznam obrázků, 

literatura, ...) 

Automatické generování seznamů 

pomocí vhodně použitých stylů. 
1 2 3 4 5 

Seznamy jsou 

vypsány ručně. 

Konce řádků  Na koncích řádků se nevyskytují 

žádné jednopísmenné spojky 

a bezslabičné předložky, ani 

nejsou konci řádků oddělené celky 

logicky patřící k sobě. 

1 2 3 4 5 

Upravené konce 

řádků. 

Typografická 

pravidla 

(spojovník, 

pomlčka, 

mezery, závorky, 

uvozovky…) 

Důsledné dodržení typografických 

pravidel pro tvorbu dokumentů. 

1 2 3 4 5 

Časté typografické 

chyby. 

Celkové 

hodnocení 

 

  



Hodnocení stylistické a jazykové stránky odborné práce 

Známka 1 2 3 4 5 

Stylistika Text plně 

odpovídá 

zadanému útvaru. 

Text odpovídá 

zadanému útvaru. 

Text v zásadě 

odpovídá 

zadanému 

útvaru. 

Text vykazuje 

značné 

nedostatky 

vzhledem k 

zadanému 

útvaru. 

Text 

prokazatelně 

nevykazuje 

charakteristiky 

zadaného útvaru. 

 

Pravopis Pravopisné 

a tvaroslovné 

chyby se téměř 

nevyskytují (0-5 

chyba). 

Případné chyby 

nemají vliv na 

čtenářský komfort 

adresáta. 

Pravopisné 

a tvaroslovné chyby 

se objevují jen 

ojediněle (6-10 

chyby). 

Chyby nemají vliv 

na čtenářský 

komfort adresáta 

Pravopisné 

a tvaroslovné 

chyby se objevují 

místy (11-15 

chyb). 

Chyby v zásadě 

nemají vliv na 

čtenářský 

komfort adresáta. 

Pravopisné 

a tvaroslovné 

chyby se 

vyskytují často 

(15-20 chyb). 

Některé chyby 

mají vliv na 

čtenářský 

komfort 

adresáta. 

Pravopisné 

a tvaroslovné 

chyby se 

vyskytují ve 

vysoké míře (21 

a více chyb). 

Chyby mají 

zásadní vliv na 

čtenářský 

komfort adresáta. 

Slovní zásoba Slovní zásoba je 

motivovaně 

bohatá, rozmanité 

lexikální 

prostředky jsou 

plně funkční. 

V textu se 

nevyskytují 

výrazy, které jsou 

nevhodně volené 

vzhledem k 

označované 

skutečnosti. 

Volba slov 

a slovních spojení 

nenarušuje 

porozumění textu. 

Slovní zásoba je 

spíše bohatá, 

rozmanité lexikální 

prostředky jsou 

téměř vždy funkční. 

V textu se jen 

ojediněle vyskytne 

výraz, který je 

nevhodně volený 

vzhledem 

k označované 

skutečnosti. Volba 

slov a slovních 

spojení nenarušuje 

porozumění textu. 

Slovní zásoba je 

vzhledem ke 

zvolenému 

zadání 

postačující, ale 

nikoli potřebně 

pestrá 

a bohatá. 

V textu se místy 

vyskytují výrazy, 

které jsou 

nevhodně volené 

vzhledem 

k označované 

skutečnosti. 

Volba slov 

a slovních 

spojení 

v zásadě 

nenarušuje 

porozumění 

textu. 

Slovní zásoba je 

nemotivovaně 

chudá. 

V textu se ve 

větší míře 

vyskytují 

výrazy, které 

jsou nevhodně 

volené 

vzhledem 

k označované 

skutečnosti. 

Volba slov 

a slovních 

spojení narušuje 

porozumění 

textu. 

Slovní zásoba je 

nemotivovaně 

chudá až 

primitivní. 

V textu se 

vyskytují ve 

vysoké míře 

výrazy, které 

jsou nevhodně 

volené vzhledem 

k označované 

skutečnosti. 

Volba slov 

a slovních 

spojení zásadně 

narušuje 

porozumění 

textu. 



Skladba Výstavba větných 

celků je 

promyšlená 

a syntaktické 

prostředky jsou 

vzhledem ke 

komunikační 

situaci plně 

funkční. 

Syntaktické 

nedostatky se 

v textu téměř 

nevyskytují. 

Čtenářský komfort 

adresáta není 

narušován 

Výstavba větných 

celků je promyšlená 

a syntaktické 

prostředky jsou 

vzhledem ke 

komunikační 

situaci téměř vždy 

funkční. 

Syntaktické 

nedostatky se 

v textu vyskytují 

jen ojediněle. 

Nedostatky nemají 

vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

Výstavba 

větných celků je 

spíše 

jednoduchá, nebo 

přetížená. 

Syntaktické 

nedostatky se v 

textu vyskytují 

občas. 

Nedostatky mají 

občas vliv na 

čtenářský 

komfort adresáta. 

Výstavba 

větných celků je 

nemotivovaně 

jednoduchá, 

nebo je ve větší 

míře přetížená 

Syntaktické 

nedostatky se 

v textu vyskytují 

ve větší míře. 

Nedostatky mají 

vliv na 

čtenářský 

komfort 

adresáta. 

Výstavba 

větných celků je 

nemotivovaně 

jednoduchá až 

primitivní, nebo 

je ve vysoké míře 

přetížená. 

Syntaktické 

nedostatky se 

v textu vyskytují 

ve vysoké míře. 

Nedostatky mají 

zásadní vliv na 

čtenářský 

komfort adresáta. 

Kompozice textu 

je precizní. 

Text je vhodně 

členěn a logicky 

uspořádán. 

Argumentace je 

velmi vyspělá. 

Organizace textu 

nemá vliv na 

čtenářský komfort 

adresáta. 

Kompozice textu je 

promyšlená 

a vyvážená. 

Text je vhodně 

členěn a logicky 

uspořádán. 

Argumentace je 

srozumitelná. 

Organizace textu 

nemá vliv na 

čtenářský komfort 

adresáta. 

Kompozice textu 

je v zásadě 

vyvážená. 

Text je vhodně 

členěn a logicky 

uspořádán. 

Argumentace je 

v zásadě 

srozumitelná. 

Organizace textu 

v↨zásadě nemá 

vliv na čtenářský 

komfort adresáta. 

Kompozice 

textu je 

nepřehledná. 

V členění textu 

se ve větší míře 

vyskytují 

nedostatky. 

Argumentace je 

ve větší míře 

nesrozumitelná 

Adresát musí 

vynaložit úsilí, 

aby se v textu 

zorientoval. 

Text je 

nesoudržný 

a chaotický. 

Členění textu je 

nelogické. 

Text je 

argumentačně 

nezvládnutý. 

Adresát musí 

vynaložit velké 

úsilí, aby se v 

textu zorientoval, 

nebo se v textu 

neorientuje 

vůbec. 

Celkové 

hodnocení  

 

 

 


