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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 Kristýna Pešková zvolila pro svoji bakalářskou práci téma „Výživa u nemocných 

s celiakií“. V teoretické části dobře popisuje veškeré náležitosti související s onemocněním celiakií, 

výzkumná část je zaměřená převážně na bezlepkovou stravu, dostupnost bezlepkových výrobků  

a adaptaci respondentů na výživu spjatou s touto diagnózou. 

V metodice výzkumné části je poměrně stručně popsán výzkumný vzorek respondentů. V úvodu 

bakalářské práce autorka píše, že výsledky výzkumu jsou uvedeny v grafech a tabulkách, ale tabulky 

se v celé práci nenacházejí. Výsledky šetření jsou však přehledně zpracovány v grafech. V legendě 

u dotazníkové otázky č. 22 nesouhlasí součet respondentů s výzkumným vzorkem.  

Diskuze je v rozsahu 5 stran, kde studentka porovnává výsledky svého šetření s 5 bakalářskými 

pracemi. Přivítala bych srovnání i s některou odbornou literaturou. 

      Studentka vytvořila informační leták, který by mohl být lépe v závěru práce popsán. Postrádám 

také doporučení pro další výzkum a využití zjištěných výsledků bakalářské práce. 

      V celé práci je minimum pravopisných chyb, v diskuzi a závěru se objevují drobné chyby 

stylistické. Seznam zkratek není abecedně seřazený. 

      Bakalářská práce má odpovídající rozsah teoretické a výzkumné části, studentka využila dostatek 

literárních zdrojů. Práce splňuje stanovené cíle.   

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1)  Z vyhodnocení dotazníkové otázky č. 1 (Jaké je vaše pohlaví) a v diskuzi uvádíte, že celiakií trpí  

      více ženy než muži. Můžete vysvětlit, jak jste k tomuto závěru svým výzkumem dospěla, když 

      Vašimi respondenty byli pouze lidé trpící celiakií? 

2)   Uveďte návrh využití Vámi vytvořený informačního letáku v praxi.  

 

 

 

 

 

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

 

Velmi dobře 
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