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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   *    

Členění kapitol, návaznost  *     

Práce s odbornou literaturou     *    

Rozsah *      

Metodika 

Cíle práce  *      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  *     

Vhodnost a správnost použitých metod    *   

Popis, vysvětlení použitých metod   *    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  *      

Přehlednost, jasnost *      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   *    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   *    

Rozsah   *    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    *    

Dosažení stanovených cílů   *    

Význam pro praxi, osobní přínos   *    

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony   *    

Stylistika   *    

Gramatika   *    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh *      



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Kapitoly v teoretické části práce postihují zeširoka problematiku onemocnění žen karcinomem prsu, 

nicméně kapitoly jsou psány povrchně, nejdou do hloubky věci. Například zde téměř není zmínka 

o onemocnění žen do věku 35 let, což je v dnešní době hodně diskutované a aktuální téma. V kapitole 

6 jsou podkapitoly o 1 odstavci o cca 4 řádcích, což by být nemělo. Literární zdroje jsou málo 

citované. 

V práci se vyskytují překlepy, gramatické a stylistické chyby.  

V dotazníku, který je určený porodním asistentkám, se mi zdají některé otázky příliš jednoduché, jasné 

a některé navádějící na správnou odpověď.  

V diskusi se poměrně často jedná o opakování výsledků, komparace s jinými pracemi je zde viditelná. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Uvádíte, že pro hodnocení znalostí je hranice mezi dobrou a špatnou 50%. Na základě čeho 

tak usuzujete? Je to dostačující pro PA, které by měly předávat informace široké veřejnosti? 

2. Do jakého typu prevence (primární/sekundární) spadá samovyšetření prsu? 

3. V jakém věku žen by mělo být nejvíce apelováno na prevenci? 

 

 

 

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

 

Velmi dobře 

 

 

 
Dne: 1. 6. 2017       ........................................................... 
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