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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu /      

Členění kapitol, návaznost /      

Práce s odbornou literaturou   /      

Rozsah  /     

Metodika 

Cíle práce  /      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  /     

Vhodnost a správnost použitých metod /      

Popis, vysvětlení použitých metod /      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost /      

Přehlednost, jasnost  /     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň /      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  /     

Rozsah /      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  /      

Dosažení stanovených cílů /      

Význam pro praxi, osobní přínos /      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony  /     

Stylistika /      

Gramatika  /     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh /      

Spolupráce /      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Míra shody 0 %, není plagiát. 

 

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

 

Autorka Pavla Zahálková vypracovala bakalářskou práci na téma ,,Kvalita života u pacienta před a po 

operaci katarakty.“ Téma hodnotím za přínosné a aktuální. V dnešní době je to velmi časté onemocnění, 

které lze nenáročným zákrokem operačně řešit a tím výrazně přispět ke zvýšení kvality jejich života ve 

stáří. 

Studentka pojala tvorbu bakalářské práce velice zodpovědně. Pracovala samostatně, svědomitě, 

doporučení vedoucího práce respektovala a na konzultace chodila připravená. Výsledky výzkumu 

včetně počtu vzorku respondentů hodnotím jako vysoce přínosné pro praxi.  

Oceňuji praktický výstup práce vytvořením edukačního letáků, které by měly být zdrojem informací pro 

pacienty v oční ambulanci, kteří podstoupí nebo podstoupili operaci katarakty. 

I přes drobné nedostatky studentka respektovala formální požadavky na zpracování závěrečné práce a 

práci doporučuji k obhajobě. 

 

Poznámky:  

- v analýze a interpretaci dat nejsou uvedeny nadpisy nad obrázkem, ale uvnitř obrázku (obrázek 

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), u obrázku č. 5 a 6, s. 49, 50 je shodný název uvnitř obrázku 

- seznam bibliografických citací není řazen abecedně 

- v seznamu bibliografických citací není uveden Vnitřní předpis oblastní nemocnice, který je 

uveden v kapitole 4 s. 32 – 34 a Douglas, 1999, který je uveden na s. 25 

- v edukačním letáku s. 88 ,,V den operace“ se v tomto oddílu opakuje jedna věta dvakrát 

- v Bc. práci se vyskytují drobné gramatické chyby 
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