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Posudek závěrečné práce v UIS



Posudek ZP v UIS

Posudky na závěrečné práce jsou vyplňovány ve formuláři dostupném v UIS, přičemž princip hodnocení zůstává
zachován a hodnocení bylo mírně zjednodušeno.

• Posudek je k nalezení: Závěrečné práce→ podrobnosti k práci→ vložit posudek→ zadat posudek.

Hodnotí se následující oblasti:

1. Míra naplnění cíle práce: jak se studentovi či studentce podařilo dosáhnout cíle práce uvedeného
v zadání, do jaké míry odpovídá cíl v práci zadání, originalita přístupu k řešení daného problému.

2. Odborná úroveň práce: zejména originální odborný přístup k řešenému problému, logická stavba práce,
způsob dokládání faktů a odborných poznatků, schopnost odborně argumentovat, provázanost cíle,
struktury a obsahu práce.

3. Úroveň využití odborné literatury: rozsah zpracované literatury, její aktuálnost, využití cizojazyčné literatury
a stěžejních prací, využitelnost přehledu pro vlastní práci, diskuse alternativních pohledů.

4. Vhodnost a p̌rimě̌renost metodiky zpracování: volba relevantních metod a jejich korektní užití v kontextu
dosažení stanoveného cíle práce.

5. Úroveň praktické části práce: správnost aplikace zvolených metod, vhodnost použitých dat, hloubka
provedené analýzy a její reprezentativnost, míra využití poznatků z literárního přehledu, dokladování faktů.

6. P̌rimě̌renost doporučení a závěrů: správnost odvozených závěrů, jednoznačnost formulace, adekvátnost,
aplikovatelnost doporučení, zdůvodnění návrhů a jejich dopadů, originalita.

7. Formální stránka práce: správnost členění, logická návaznost textu, správnost použité terminologie, je-
dnoznačnost a přehlednost grafických prací, jazyková úroveň.

• V textovém poli posudku je ťreba komentovat: originalitu práce (vyjádření vedoucího k dentifikované
mí̌re podobnosti); krajní hodnocení (zejména hodnocení „A“, „E“ a „F“ JE NUTNÉ odpovídajícím způ-
sobem zdůvodnit); a samožrejmě cokoliv dalšího, co vedoucí či oponent práce uzná za vhodné.

• Hodnoticí stupnice pro jednotlivé oblasti zůstává totožná s dosavadním přístupem, jen místo bodů inter-
pretujeme „známkou“:

„F“ - nesplněno;

„E“ - splněno pouze na úrovni základních požadavků;

„D“ - splněno s výraznějšími, ale ne kritickými nedostatky;

„C“ - splněno, nedostatky neovlivňují podstatně celou práci, zejména výsledky;

„B“ - splněno zcela bez výhrad vyčerpávajícím způsobem;

„A“ - výjimečné, tvůrčí, nadstandardní a zcela správné.

• Navrhovaná výsledná klasifikace práce se určuje následovně:

„F“ - byla-li práce ve kterékoliv oblasti hodnocena F.

„A“ - byla-li práce alespoň v pěti oblastech hodnocena A.

Jinak se klasifikace určuje jako průměr hodnocení v oblastech 2 až 6 s přihlédnutím k hodnocení v oblastech
ostatních.

Posudek se uloží a uzav̌re v UIS, jednou vytiskne a společně s výtiskem práce předá na sekretariát ústavu.
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