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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): 

 

     Studentka Markéta Zezulová vypracovala bakalářskou práci na téma „Role pádů v životě seniorů 

žijících v domácím prostředí“. Téma této práce je zajímavé právě tím, že pády u seniorů jsou 

sledovány hlavně v nemocnicích či sociálních zařízeních a ne v domácím prostředí. V práci se 

vyskytují formální a stylistické chyby pouze minimálně. 

     Studentka čerpala z mnoha zdrojů odborné literatury, neopomněla dva významné české autory, 

kteří se pády v domácím prostředí zabývali, tj. Pavla Webera a Zdeňka Kalvacha. Práce je přehledná, 

cíle práce byly studentkou splněny. Diskuze je velmi pěkně zpracována. Studentka uvádí doporučení 

pro možné další šetření s podobnou problematikou. Výstupem práce je velmi pěkný edukační materiál, 

ve kterém autorka použila pro seniory vhodnou velikost písma. 

     Studentka pracovala aktivně, projevovala velký zájem o danou problematiku. Plně využila možnost 

konzultací. 

    Bakalářskou práci považuji za kvalitní a hodnotím výborně. 

       

 

 

 

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