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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 Adéla Štorková zpracovala bakalářskou práci zaměřenou na reprodukční zdraví u 

dospívajících dívek. Práce je zpracována kvalitním způsobem, obsah práce odpovídá 

zvolenému tématu. 

V teoretické části autorka prokázala schopnost logického členění kapitol a práce s odbornými 

zdroji. Některé kapitoly jsou však rozsahově kratší, včetně úvodu do problematiky. 

Z hlediska interpretace získaných výsledků považuji práci za zdařilou. V závěrečné diskuzi 

autorka přehledně a v dostačujícím rozsahu komparuje svá zjištění.  

Po formální stránce mám připomínku pouze k vyhodnocení každé položky z dotazníku na 

nové straně a nezarovnání textu do bloku v kapitole Použitá literatura. 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 V závěru práce uvádíte, že je potřeba dívky v období dospívání poučit, aby si své 

reprodukční zdraví dostatečně chránily. Platí toto pouze pro ně?  

 Co konkrétně byste doporučila pro zvýšení zodpovědnosti dívek ke svému zdraví? 

V závěru práce uvádíte velice všeobecně. 

 

 

 

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

 

VÝBORNĚ 
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