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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 % (komentář): 

 

0 %, Nejedná se o plagiát. 

 

 

 

 

 

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

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývala motivací VŠ studentů k darování krve. Pro zkoumání byl 

zvolen kvalitativní přístup formou analýzy polostrukturovaných rozhovorů. 

Po formální stránce práce obsahuje občasné stylistické či gramatické nedostatky. Student cituje celkem 

30 literárních zdrojů, z toho 3 zahraniční. Literární odkazy nejsou uvedeny přesně podle směrnice pro 

vypracování závěrečných prací. 

Výzkumné otázky jsou formulovány obecně v souladu s metodikou kvalitativního přístupu. Metodika 

je pečlivě popsána. Okruhy otázek rozhovoru vycházejí z myšlenkové mapy, kterou student vytvořil. 

Rozhovory mohly být obsáhlejší a hlubšího charakteru. Diskuze je v rozsahu více než 5 stran a obsahuje 

doporučení, která student formuloval na podkladě výsledků rozhovorů. Z výsledků vyplývají také další 

oblasti, na které by se mohl v budoucnu zaměřit kvantitativní výzkum. 

Student spolupracoval na projektu Studuj a daruj na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

a v rámci tohoto projektu vytvořil „Průvodce darováním krve v Pardubické nemocnici“ 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne:        ........................................................... 

                               Podpis  

 


