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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      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Darina Beinhofnerová zpracovala diplomovou práci na téma: Symptomy estrogenního 

deficitu a kvalita života. Dle mého názoru se jedná o zajímavé téma z hlediska studované 

problematiky, a proto považuji jeho výběr za přínosný. Rozdělení diplomové práce je dobře 

členěné, kapitoly na sebe logicky navazují. Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. 

V teoretické části je popsána problematika klimakteria, symptomů estrogenního deficitu 

včetně léčby a kvality života. Tato část je popsána přehledně a srozumitelně. 

Výzkumná část je zaměřena na zjištění výskytu symptomů estrogenního včetně zjištění toho, 

do jaké míry  přítomné symptomy ovlivňují kvalitu života a jaký je vývoj těchto symptomů 

v čase. Výzkumným nástrojem byl standardizovaný dotazník MRS. Tato část je popsána 

dostatečně a přehledně.  

Po formální stránce je práce v pořádku, výjimečně se objevují překlepy.  

Studentka pracovala s dostatečným počtem literatury (uveden soupis 42 citací), u citací by 

bylo přehlednější v názvech monografií či časopisů používat kurzivu.  

 

 
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jak byl vybírán soubor respondentek pro opakované šetření? 

2. Kde a jak probíhalo opakované šetření u 20 respondentek? 

 

 

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

 

výborně 

 

 

 
Dne: 25. 5. 2017      PhDr. Magda Taliánová, Ph.D. 

                                                                Podpis  

 

 

 


