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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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   



 
 

Posouzení míry shody vyjádřené v % : 7% - nejedná se o plagiát. 

 

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

Teoretický cíl práce je nevhodně zvolený a ostatní cíle nejsou oddělené a seřazené. 

Teoretická část vychází z množství literatury starší 10 let. Chybí zde informace o indikacích DUPV, 

případně o VVV, které vyžadují UPV.  

V metodice není dobře popsáno, z jakých otázek se dotazník skládá, pojem „klasicky textová otázka“ 

není oficiálním názvem typu otázky. 

Studentka uvádí, že je dotazník částečně standardizovaný, což není pravda. 

Výzkumné otázky odpovídají pouze otevřeným otázkám v dotazníku.  

V prezentaci výsledků u otázek 11-17 není uvedeno, že se odpovědi 24 pacientů sčítají a každý tento 

graf má jiný počet (než je respondentů), který znázorňuje celek, tedy 100%. 

V diskusi uvádí, že se výzkumné otázky potvrzují, nebo vyvracejí, což tak není. 

V seznamu zkratek chybí HME filtr. Oceňuji přílohu, kterou studentka sama vytvořila, avšak nikde 

neuvádí, že tak učinila. 

 

 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 
 

 


