Informace k soutěži a hodnocení práce

Parametry soutěžních prací:


Maximální rozsah: 30-40 normostran, bez příloh (normostrana = 1800 znaků).



Struktura práce by měla odpovídat odbornému textu.



Součástí soutěžní práce je abstrakt v rozsahu maximálně 1500 znaků v českém/slovenském
jazyce a dále jeho anglická verze. Abstrakty musí být zaslán v předstihu před termínem
odevzdání plné verze soutěžní práce.



Ústní prezentaci soutěžních prací je vymezen časový limit 15 min., dalších 10 minut je
vyhrazeno porotě a diskusi. Při překročení časového limitu může být prezentace přerušena.



U každé soutěžní práce bude hodnocena její písemná a ústní prezentace. Za písemnou i ústní
část lze získat maximálně 50 bodů, celkem práce může být hodnocena maximálně 100 body.
Výsledné pořadí je stanoveno na základě průměrného hodnocení písemné verze a průměrného
hodnocení ústní prezentace.



Autor/ka soutěžní práce:
Název práce:

Kritéria hodnocení ústní prezentace

MSPD 2011

Hodnocené položky

Možnost
přidělení bodů

Obsah vystoupení (struktura, vyčerpání problematiky)

20 bodů

Reakce na otázky a připomínky

10 bodů

Názornost prezentace

10 bodů

Podání, rétorika, zaujetí publika

5 bodů

Dodržení časového limitu

5 bodů

Celkem (max. 50 bodů)

Přiděleno bodů:

50 bodů
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Otočit – druhá strana - kritéria písemné části

Kritéria hodnocení písemné části (prezentace) MSPD 2011
1.

2.

3.

Aktuálnost problematiky, originalita práce, společenská potřeba práce…
Slovní zdůvodnění:

5 bodů

Úroveň a kvalita teoretické části práce

15 bodů

(přehled poznatků). vhled autora do problematiky, literární prameny, využití kvalitních
tuzemské a zahraniční literatury…)

Přiděleno
bodů:

Slovní zdůvodnění:

Přiděleno
bodů:

Metodologický aspekt výzkumu

15 bodů

(formulace výzkumného problému, adekvátnost výzkumných otázek či hypotéz,
přiměřenost výzkumného designu, volba metod sběru dat a jejich realizace, kvalita
zpracování dat, interpretace výsledků, etika výzkumu …)

4.

Slovní zdůvodnění:

Přiděleno
bodů:

Zpracování výsledků práce, interpretace výsledků…

10 bodů

(Provázání výsledků výzkumu s dosavadním poznáním o tématu
adekvátnost přijatých závěrů, kvalita diskuse ,reflexe limitů práce …)

5.

6.

Slovní zdůvodnění:

Přiděleno
bodů:

Formální zpracování práce,
(jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení publikační
(citační)normy, přehlednost a struktura práce, zpracování příloh, tabulek, grafů …)

5 bodů

Slovní zdůvodnění:

Přiděleno
bodů:

Celkové hodnocení písemné části práce

Celkem
bodů:

Slovní zdůvodnění:

2

