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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 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika X      

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): < 5% 

- není plagiát 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:  

Zvolená problematika byla náročná na rozsah teoretických znalostí.  Text je logicky členěn, úroveň 

jazykového zpracování velmi dobrá. V anotaci chybí stručně uvedené zjištěné výsledky. V teoretické 

části práce např. v kapitole sedm, postrádám zmínku o psychice ženy se stanovenou diagnózou 

ektopická gravidita. Nedostatky spatřuji v popsané metodice výzkumu, kde se např. čtenář nedozví, jak 

dlouho trval sběr a zpracování dat ze zdravotnické dokumentace autorem, jelikož z podkapitoly 9.2.1 

vyplývá, že výskyt mimoděložního těhotenství byl zjišťován ve výzkumném období od ledna 2012 do 

prosince 2017, tedy téměř 6 let. Cíle práce v kapitole 1 se opakují v kapitole 8.  

Diplomantka získala řadu zajímavých výsledků, které v diskusi srovnává s výsledky dřívějších studií. 

Závěr je zpracován stručně a přehledně, přináší nejdůležitější části a výsledky práce. 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1) Z práce nevyplynulo, v jakém časovém období probíhal sběr dat ze zdravotnické dokumentace, 

prosím proto o konkretizaci. 

2) V závěru práce píšete o záměru předložení dostatečného množství informací a poznatků 

zdravotnickým pracovníkům, které by je mohlo motivovat k případnému rozšiřování si znalostí 

v dané problematice. Jak toho chcete v praxi dosáhnout? 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 15. 5. 2019                                                                            Mgr. Markéta Papršteinová, Ph.D. 

                               Podpis  

 

 

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


