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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): 

 

 

Míra shody je 0 % - není plagiát. 

 

 

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

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou onemocnění Amyotrofická laterální skleróza z pohledu 

pacienta. Práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná. Obsah práce odpovídá zvolenému tématu, 

text je logicky uspořádán a přehledný. Pozitivně hodnotím počet užitých literárních zdrojů (i 

zahraniční literatura). 

 

Za velmi problematickou hodnotím realizaci výzkumné části. Studentka zahájila aktivity týkající se 

výzkumného šetření velmi pozdě (i přes opakované rady a upomínky). Celkově během spolupráce 

nebyl splňován stanovený harmonogram práce. Ovšem na osobní konzultace studentka docházela 

pravidelně. Dále docházelo ke změnám v metodice práce, přičemž akceptuji fakt, že onemocnění je 

velmi vzácné a sběr dat byl tímto komplikovanější.  Výzkumná část je ve finální podobě tvořena 11 

dotazníky a konkrétním příběhem jednoho respondenta. Sběr elektronických dotazníků probíhal v 

krátkém časovém období.  

 

K výzkumné části a závěrečným komponentům bakalářské práce (diskuse, závěr aj.) se nelze detailněji 

vyjádřit, neboť tyto části práce byly poprvé odevzdány a konzultovány až v posledním týdnu před 

samotným tiskem a odevzdáním práce. 

 

Výsledky práce autorka v diskuzi porovnává jak s teoretickými zdroji, tak i s výsledky dostupných 

absolventských prací věnující se obdobné problematice.  Pozitivně hodnotím uvedení limitací práce. 

Stanovených cílů bylo dosaženo a všechny výzkumné otázky byly zodpovězeny.   

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.   

 

 

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