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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): Méně než 5 %. 

 

 

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

 

Práce Motivace sester pro výkon jejich povolání je psána přehledně, v teoretické části se objevují 

občasné stylistické a gramatické chyby. V obsahuji jsou kapitoly, které nejsou očíslovány. Kapitoly 

zařazené jsou přiléhavé k tématu a rozsahově adekvátní ve vztahu k němu. Pozitivně hodnotím 

kapitulu s podobnými výzkumy a jejich popis. Metodika je hodně zaměřená na popis respondentů, kde 

tato část je přehledná, nicméně v oblasti vlastního šetření by mohla být rozsáhlejší, a to z hlediska 

limitů práce. V průzkumné části je cíl celkové zjištění pozitivní a negativních aspektů ovlivňující 

práci, v diskuzi však není dostatečně propojen vztah mezi zjištěnými výpověďmi a jaká by byla tedy 

jejich motivace či zda a jaké opatření by pro ně bylo významným motivátorem, kromě peněz a 

prestiže, která z toho vyplynula. Celkově pokládám práci za zdařilou. Studentka spolupracovala dobře.  

 

 

 

 

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 


