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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 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika  x     

Gramatika  x     



 
 

 

 
 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Diplomová práce studentky je zpracována na velmi dobré úrovni. Obrovský význam spatřuji ve 

zhotovení informativních odborných webových stránek zaměřených na menopauzu, které jsou v České 

republice ojedinělé.  

Teoretická část přehledně objasňuje terminologii menopauzy, její příznaky, klinické vyšetření a léčbu 

estrogenního deficitu, aj. Autorka podrobně popisuje hormonální substituční terapii, avšak 

nehormonální terapii již takovou pozornost nevěnuje. Domnívám se, že i podkapitola o této terapii by 

měla čtenářům poskytnout hlubší poznatky. 

Stanovených cílů bylo dosaženo, metodika práce je popsaná pečlivě, interpretace výsledků 

elektronické formy dotazníku MRS je přehledná.  

V práci se v menší míře nacházejí gramatické chyby (Česká Republika) a literární zdroje starší 10ti let. 

Po přečtení diplomové práce jsem webové stránky navštívila a shledávám je pro společnost za velmi 

přínosné. 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 Které randomizované klinické studie potvrzují účinek fytoestrogenů?  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

VÝBORNĚ 

 

 

 
Dne: 25. 5. 2017      ........................................................... 
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Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      


