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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   C    

Členění kapitol, návaznost   C    

Práce s odbornou literaturou     C    

Rozsah   C    

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  B     

Vhodnost a správnost použitých metod   C    

Popis, vysvětlení použitých metod     E  

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   B     

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  B     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   C    

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    C    

Dosažení stanovených cílů   C    

Význam pro praxi, osobní přínos   C    

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony   C    

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  B     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Míra shody je méně než 5 %. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Cíle práce a výzkumné otázky jsou formulovány srozumitelně a reálně. Metodika je však nedostatečně 

a nepřehledně popsaná a vytvořený dotazník zjišťuje spíše chování a zkušenosti žen s mamografickým 

screeningem než jejich postoje. Postojům se nevěnuje ani teoretický úvod práce, je zaměřen pouze na 

mamografický screening. Diskuze je celkem zdařilá, jen v ní studentka mohla využít více zdrojů pro 

srovnání. Závěr přehledně shrnuje zjištěné skutečnosti, dává však nevhodně doporučení ženám 

podstupujícím mamografické vyšetření (např. že by se měly snažit nevnímat nepříjemné pocity při 

kompresi prsu), namísto doporučení odborníkům, kteří mohou postoje žen k vyšetření formovat. 

Silnou stránkou práce je velký soubor respondentek a množství získaných dat. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jak jste vybírala respondentky do Vašeho šetření? Podle jakých kritérií, kde, jak jste je 

o průzkumu informovala, kolik jste jich oslovila, jak, kde, kdy vyplňovaly dotazníky, jak Vám 

je vracely?  

2. Co je to postoj? Jak vzniká? Které faktory jeho vznik ovlivňují? Jak ho můžeme zjišťovat?  

3. Jak můžete jako radiologická asistentka ovlivňovat postoje žen k mamografickému screeningu 

(pozitivně i negativně)?  

 

 

 

 

 

 

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 


