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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 vypracovala závěrečnou práci na stále velmi zajímavé téma, neboť 

psychoprofylaktická příprava páru k porodu je velice důležitá.  

Teoretickou část studentka uchopila velice pečlivě, kapitoly jsou zpracované důkladně a 

nechybí zde propojení s výzkumnou částí práce. Cíle a výzkumné otázky shledávám za 

adekvátní, interpretace výsledků, diskuze a závěr jsou zpracované vhodně. 

Po stylistické stránce je práce psána na dobré úrovni a nachází se v ní jen minimum překlepů. 

Autorka uvádí vyhodnocení každé dotazníkové položky na nové straně, což dle doporučení 

není správné, avšak nepovažuji to za zásadní nedostatek. 

Práci hodnotím pozitivně. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 Spatřujete nějaká negativa v přítomnosti partnera na předporodním kurzu? 

 Proč Vás překvapilo, že těhotenské cvičení z vybraného výzkumného vzorku 

absolvovalo malé množství respondentek? 

 Máte představu, jaké procento těhotných žen navštěvuje v České republice 

psychoprofylaktickou přípravu? 

 

 

 

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

 

VÝBORNĚ 
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