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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  ×     

Členění kapitol, návaznost  ×     

Práce s odbornou literaturou    ×     

Rozsah  ×     

Metodika 

Cíle práce   ×     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  ×     

Vhodnost a správnost použitých metod  ×     

Popis, vysvětlení použitých metod  ×     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  ×     

Přehlednost, jasnost  ×     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   ×    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   ×    

Rozsah   ×    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   ×     

Dosažení stanovených cílů  ×     

Význam pro praxi, osobní přínos  ×     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony ×      

Stylistika ×      

Gramatika ×      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh ×      

Spolupráce ×      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Méně než 5 % - práce není plagiát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Studentka Adéla Pavelková ve své práci pojednala téma syndromu třeseného dítěte. Toto téma je 

hraničním tématem na pomezí porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství a sociální práce. 

Autorka v teoretické části a následně i v diskuzi přesvědčivě argumentuje proto, aby se téma stalo 

integrální součástí přípravy porodních asistentek a to zejména k jejich edukačnímu potenciálu 

v prevenci tohoto jevu v rámci předporodní přípravy. Výsledky průzkumného šetření nejsou nijak 

překvapivé a ukazují na (sic počtem respondentů omezenou) realitu současného stavu poznání tohoto 

tématu na úrovni porodní asistence v praxi. Studentka během psaní práce využila nadstandardního 

množství konzultací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 

B 

 

 

 

 

 
Dne: 29. 5. 2018                              PhDr. Zdeněk Čermák  

  
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


