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Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu
Členění kapitol, návaznost

x
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Práce s odbornou literaturou
Rozsah

x
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Metodika
Cíle práce
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Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací
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Vhodnost a správnost použitých metod
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Prezentace výsledků
Správnost, přesnost
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Kvalita, odborná úroveň
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Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky
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Rozsah

x

Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností
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Dosažení stanovených cílů
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Význam pro praxi, osobní přínos
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Formální stránka práce
Dodržení směrnice, šablony
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Stylistika

x

Gramatika

x

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

x

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:

Studentka Kristýna Masaříková vypracovala závěrečnou práci zabývající se faktory
ovlivňující rozvoj gestačního diabetu mellitu.
Teoretickou část studentka uchopila velice pečlivě, kapitoly jsou zpracované důkladně a
nechybí zde propojení s výzkumnou částí práce. U některých kapitol však studentka
opakovaně čerpá pouze z jednoho zdroje.
Cíle a výzkumné otázky shledávám za adekvátní. Interpretace výsledků je zpracovaná
přehledně, na str. 38 je ale chybně znázorněna Tabulka 7.
Za nejméně kvalitní považuji diskuzi, neboť shrnuje již uvedené a chybí zde jakákoliv
komparace s jinými výzkumy a odbornými zdroji.
Po stylistické stránce je práce psána na velmi dobré úrovni, po formální stránce mám výtku
k vyhodnocení každé dotazníkové položky na nové straně a použití zkratek bez předchozího
vysvětlení.
Přes uvedené výtky shledávám práci za kvalitní.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

 Vysvětlete mi, prosím, podrobněji Obrázek 7 (str.37).
 Jakým způsobem jste vyhodnotila krevní tlak v I., II. a III. trimestru gravidity?

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