
POSUDOK NA DIPLOMOVÚ PRÁCU 
 
 

1. Koncept a štruktúra práce, náročnost a inovatívnosť témy, naplnenie cieľov práce: ... bodov 
(max 15) 
(stanovenie a naplnenie cieľov práce, štruktúra práce, postupnosť a vyváženosť kapitol, prepojenie 
jednotlivých častí, schopnosť aplikovať vlastný prístup k zvolenému výskumnému problému, 
náročnosť a inovatívnosť prístupu k téme, relevantnosť rozsahu práce)  
Slovná argumentácia, prečo bolo udelených X bodov, čo treba vyzdvihnúť, za čo bol znížený 
pridelený počet bodov v tejto položke... 
 

2. Práca s literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi: ... bodov (max 15) 
(výber, zastúpenie relevantných domácich/zahraničných zdrojov v dostatočnom rozsahu, reflexia 
na aktuálnu svetovú literatúru, zhodnotenie súčasného stavu problematiky, relevantná časová 
a priestorová diverzifikovanosť literatúry, použitie a konfrontácia zdrojov v texte, formálna stránka 
a jednotnosť citovania, formálne náležitosti zoznamu použitých prameňov, vedúci práce: 
hodnotenie orginality) 
Slovná argumentácia, prečo bolo udelených X bodov, čo treba vyzdvihnúť, za čo bol znížený 
pridelený počet bodov v tejto položke... 
 

3. Metodológia, metódy a postupy (vlastného empirického výskumu): ... bodov (max 15) 
(prepojenie teórie a metodológie, vhodnosť použitých metód a postupov, miera náročnosti získania 
vstupných informácií, príp. dát pre empirickú časť, metodologická náročnosť empirického 
výskumu) 
Slovná argumentácia, prečo bolo udelených X bodov, čo treba vyzdvihnúť, za čo bol znížený 
pridelený počet bodov v tejto položke... 
 

4. Analytická a empirická časť práce, interpretácia výsledkov, prínos a záver práce: ... bodov 
(max 40) 
(úroveň spracovania, kvalita a dôkladnosť interpretácie výsledkov, konfrontácia s literatúrou, 
prepojenie s teóriou a cieľmi práce) 
Slovná argumentácia, prečo bolo udelených X bodov, čo treba vyzdvihnúť, za čo bol znížený 
pridelený počet bodov v tejto položke... 

 
5. Úroveň príloh: ... bodov (max 10) 

(vlastné/prebraté výstupy, ich vhodnosť vzhľadom k cieľom a obsahu, ich technická úroveň 
a formálne náležitosti, analytická a interpretačná úroveň, čitateľnosť) 
Slovná argumentácia, prečo bolo udelených X bodov, čo treba vyzdvihnúť, za čo bol znížený 
pridelený počet bodov v tejto položke... 

 
6. Celková formálna a grafická úroveň práce: ... bodov (max 5) 

(štylistická, gramatická správnosť textu, formálne náležitosti práce, technická úroveň práce) 



Slovná argumentácia, prečo bolo udelených X bodov, čo treba vyzdvihnúť, za čo bol znížený 
pridelený počet bodov v tejto položke... 
 

 
 

 
 
Otázky, príp. ďalšie pripomienky k práci:

1. Pripomienka... 

2. Otázka 

3.  

 

 

Celkové hodnotenie práce  

Spolu ... bodov. 

Známka: ....... 

(A: 91-100 bodov, B: 81-90 bodov, C: 71-80 bodov, D: 61-70 bodov, E: 51-60 bodov, zároveň každá 

z položiek musí získať min 1 bod , FX: 0-50 bodov, alebo ak aspoň 1 položka bude hodnotená na 0 

bodov)  

 

 

 


