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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony  x     

Stylistika  x     

Gramatika  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      



 
 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Předloženou práci považuji za přínosnou, téma aktuální vzhledem ke stoupajícímu výskytu 

tohoto onemocnění a studentce blízké z osobní zkušenosti. Osobní zkušenost v blízkém okolí 

pro studentku byla výhodou, ale velké množství informací a obsáhlé téma ji dělalo potíže při 

zpracování teoretické části práce do potřebného rozsahu.  

V diskuzi oceňuji srovnání vlastního výzkumu s dalšími studiemi a dostatečné množství 

zdrojů použité literatury. Pozitivně hodnotím zejména výstup práce, kterým autorka velmi 

vhodně shrnuje nejen základní informace o tomto onemocnění, ale klade důraz (vyzdvihuje 

důležitost) preventivních prohlídek u oftalmologa. Autorka formulovala smysluplné a reálné 

cíle, které se jí podařilo naplnit, jak to dokládají v bakalářské práci prezentované výsledky.  

Připomínka: 

U číslování oddílů byla zvolena špatná velikost písma, i přesto, že studentka byla upozorněna.  

Studentka pracovala zodpovědně, velmi aktivně a svědomitě. Na konzultace chodila 

připravená a snažila se aplikovat všechna doporučení vedoucího do své práce. Přes drobné 

nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

výborně 
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