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Kritéria hodnocení práce

A

Hodnocení 1)
B C D E

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

F

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): <5 %, není plagiát
Předkládaná práce je zaměřená na téma: Epilepsii a režimová opatření. Studentka se tématu věnovala
nerovnoměrně, nepravidelně konzultovala a ne vždy respektovala doporučení vedoucí práce.
Teoretická část obsahuje kapitoly související s tématem práce, bohužel kvalita psaného textu je snížena
množstvím překlepů, nepřesnostmi ve formulacích vět a citováním několika autorů najednou za
odstavcem.
Pro zpracování průzkumné části práce autorka získala potřebná data vyhodnocením dotazníku vlastní
tvorby. Interpretace výsledků je znázorněná v grafech, u některých se vyskytují nepřesné popisky.
V diskuzi autorka srovnává své výsledky s odbornou literaturou a jinými závěrečnými pracemi. V této
části se vyskytují nedostatky v citování použitých zdrojů a chybné formulace průzkumných otázek. Jsou
psané formou cílů.
V závěru autorka shrnuje závěrečnou práci a odkazuje na vytvořenou Power Point prezentaci.
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