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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): 

Posouzeno – není plagiát (0 %). 

 

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

 

Předloženou práci považuji za aktuální příspěvek k problematice abúzu nikotinu u těhotných žen. 

Teoretické ukotvení bakalářské práce považuji za adekvátní k požadavkům kladeným na bakalářskou 

práci. Je zde výstižně charakterizována odborná terminologie vztahující se k tématu, které autorka dále 

zpracovává ve svém průzkumném šetření.  

 

Celou práci považuji za jednotnou a logicky strukturovanou linii vedoucí od úvodu k závěru, kde je 

komentováno naplnění stanovených cílů. V prezentacích průzkumných zjištění se v tabulkách vyskytly 

nesrovnalosti v udávaných procentuálních četnostech, se kterými ale dále autorka pracuje korektně. 

Domnívám se, že diskuzi by mohla autorka naplnit komparacemi s více odbornými zdroji informací. 

Ze závěrů práce vnímám autorčinu vysokou angažovanost ve zkoumané problematice. Jako vedoucí 

práce oceňuji především poctivý přístup autorky k tvorbě práce, kterou považuji za velmi zdařilou a 

doporučuji k obhajobě. 
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