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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost  x     

Práce s odbornou literaturou   x      

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací x      

Vhodnost a správnost použitých metod x      

Popis, vysvětlení použitých metod x      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost x      

Přehlednost, jasnost x      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň x      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky x      

Rozsah x      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  x      

Dosažení stanovených cílů x      

Význam pro praxi, osobní přínos x      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika x      



 
 

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

Význam práce 

Zvolené téma je velice zajímavé a pro klinickou praxi jistě žádoucí. Významné zkrácení léčby a 

současně doby hospitalizace je přínosem pro pacientky i zdravotnictví. 

Postup řešení problému 

Autorka prokázala způsobem řešení daného problému velice dobré znalosti metodologie vědecké 

práce. Současně předložená práce dokazuje i dobrou schopnost vyhodnocení literatury zabývající se 

danou problematikou.  

Výsledky práce 

Zhodnocení výsledků získaných dat je objektivní a svědčí o pochopení dané problematiky. Za 

přínosné považuji zejména srovnání výsledků souboru pacientů s významnými světovými 

publikacemi. 

Formální stránka 

Text je zpracován v moderní češtině s relativně přesnou terminologií, přehledně uspořádán a plně 

vyhovuje požadavkům. Mám jen 2 drobné poznámky: 

- součástí vyšetření pro klasifikaci stadia by měla být i mamografie resp. UZ prsu 

- kapitola 4.5. se mi jeví redundantní (měla by být součástí kapitoly 4.6. a navíc jest samostatnou 

kapitolou 6.) 

 

 

Autorce si dovoluji položit jednu otázky jako námět do diskuse: 

Myslíte si, že by měla být u všech pacientek provedena před zahájením léčby mamografie 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

Výborně 
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Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      


