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Tyto instrukce se vztahují k hodnocení bakalářských i magisterských diplomových prací a 

prací rigorózních. Posudky disertačních prací mají podobu volného textu a nezaznamenávají 

se do předpřipraveného formuláře. 

 

K hodnocení výše uvedených kvalifikačních prací použijte formuláře zveřejněné na webu 

katedry psychologie, na této stránce. Posudky obsahují jak hodnocení s pomocí známek, tak 

slovní hodnocení. 

Hodnocení s pomocí známek 

• Autor posudku hodnotí známkou A až F tři oblasti práce: teoretické ukotvení, 

realizovaný výzkum a formální zpracování. Stupeň A vyjadřuje excelentní kvalitu, 

stupeň F nedostatečnou kvalitu. 

• Jde-li o bakalářskou či magisterskou práci, je součástí hodnocení též celková 

známka, také na stupnici A až F. 

• Celková známka od A do E znamená doporučení práce k obhajobě, Známka F 

znamená nedoporučení. 

• Celková známka vychází z dílčích známek, není však jejich průměrem (obvykle je 

blízko nejhorší z udělených dílčích známek). 

• Je-li kterákoli dílčí známka F, je F i celková známka. 

• Celkovou známku A lze udělit pouze těm pracím, které se svou kvalitou vymykají 

obvyklému standardu – musí jít tedy o excelentní práce. Práce, která respektuje 

všechna doporučení a neobsahuje žádná pochybení, není excelentní prací, 

pokud zde nejsou konkrétní oblasti, v nichž lze práci označit za výjimečnou.  

Slovní hodnocení 

• Slovní hodnocení má podobu odrážek, které poukazují na silné či slabé stránky 

hodnocené práce. 

• Pokud je některá oblast hodnocena známkou A, je nutné uvést konkrétní důvody, 

proč ji autor posudku považuje za zpracovanou v excelentní kvalitě. 

• Pokud je některá oblast hodnocena známkou D, E nebo F, má autor posudku 

povinnost popsat konkrétní nedostatky práce, které jej vedly k udělení tohoto 

hodnocení. 

• Není-li některá z hodnocených oblastí slovně komentována, měla by tedy být 

hodnocena známou B, případně C (byť zde by již ve většině případů bylo vhodné 

uvést konkrétní připomínky).  

https://psych.upol.cz/studentum/studium/manual-pro-psani-kvalifikacnich-praci/#c57422

