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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: 
 

Studentka Veronika Musilová se ve své teoreticko-výzkumné bakalářské práci zabývá problematikou: 

Adaptace nemocného na Crohnovu nemoc. Dle mého názoru se jedná o zajímavé téma, jeho výběr 

považuji za vhodný. Poměr teoretické a výzkumné části je vyvážený, jednotlivé kapitoly na sebe 

navazují. V teoretické části práce se jen místy vyskytují gramatické chyby. 

Pro zpracování výzkumné části práce si autorka zvolila kvalitativní výzkum realizovaný pomocí 

rozhovorů. Hlavním cílem bylo zjistit míru adaptace v jednotlivých potřebách nemocných 

s Crohnovou chorobou. Interpretace výsledků je jasná, srozumitelná. V diskuzi autorka vhodně 

odpovídá na stanovené výzkumné otázky, porovnává své výsledky s dostupnou literaturou a 

odbornými články. 

Práci bych jen obohatila několika zajímavými přílohami. V této části se vyskytují základní přílohy – 

otázky k rozhovoru, vzor informovaného souhlasu, leták. 

 

 

Po celou dobu zpracování práce studentka spolupracovala s vedoucí práce, pravidelně konzultovala. 

 

 

 

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

 

Výborně minus 
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