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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu *      

Členění kapitol, návaznost *      

Práce s odbornou literaturou     *    

Rozsah *      

Metodika 

Cíle práce   *     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací *      

Vhodnost a správnost použitých metod  *     

Popis, vysvětlení použitých metod  *     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  *     

Přehlednost, jasnost  *     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  *     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  *     

Rozsah  *     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  *      

Dosažení stanovených cílů *      

Význam pro praxi, osobní přínos *      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony *      

Stylistika  *     

Gramatika  *     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  *     

Spolupráce *      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Nejvyšší míra podobnosti je 8 %, kdy jsou některé pasáže shodné s bakalářskou prací s názvem 

Zkušenosti žen s homeopatií při problémech s kojením. V některých případech se jedná o přímé citace 

definicí a odborných pojmů.  

 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Bakalářská práce studentky Kristýny Králíčkové je teoreticko-výzkumnou prací s názvem Homeopatie 

a kojení, zabývající se aktuálním tématem.  

 

Teoretická část práce zeširoka mapuje problematiku homeopatie, laktačních obtíží a jejich možnou 

léčbu pomocí homeopatik. Kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsah práce je dostatečný a poměr 

mezi teoretickou a výzkumnou částí je vyvážený. 

 

V práci se zřídka objevují překlepy a gramatické chyby. Některé odkazy na literární jsou v textu 

chybně uvedené. Některé literární zdroje lze považovat za zastaralé (nejstarší zdroj z roku 1995, dále 

z roku 2001, 2003, 2004). 

 

Ve výzkumné části není uvedena charakteristika vybraného vzorku respondentek. 

 

Studentka využívala konzultace v doporučeném počtu. Pracovala velmi aktivně a samostatně. 

Velice oceňuji aktivní účast studentky na II. Kongresu ČKPA. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne:        ........................................................... 

                               Podpis  

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


