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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
Dodržení směrnice, šablony

X

Stylistika

X

Gramatika
Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

X
X

F

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):
Nejvyšší míra podobnosti je 0 %,

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Teoretická část práce má logickou strukturu. Na škodu je, že se studentka ne vždy drží manuálu pro
psaní závěrečné práce. Seznam obrázků a tabulek by dle doporučení měl být umístěn až za obsahem
práce. V textu se nachází poměrně velké množství gramatických chyb, jako např. Ženy souhlasili
(s.29), z výzkumu vyplívá (s. 52), dále nacházím chybná skloňování slov apod.
V průzkumné části práce bych vytkla velmi stroze popsanou metodiku, kde není uveden program,
který byl použit ke zpracování získaných dat, v jakém typu zdravotnického zařízení byl výzkum
realizován atd. O průzkumném vzorku víme pouze to, že se jednalo o ženy po porodu. Bylo by vhodné
uvést, zda si autorka stanovila nějaká kritéria pro zařazení do výzkumu (věkovou hranici
respondentek, paritu, způsob ukončení porodu). Grafické znázornění výsledků práce by pro lepší
přehlednost bylo vhodné zobrazit sestupně nebo vzestupně. Formulace některých dotazníkových
otázek (č. 10-14) je poměrně zavádějící. Diskuzi hodnotím kladně, nechybí zde poměrně kvalitní
komparace s výsledky rozsáhlých studií na podobné téma.
Práci doporučuji k obhajobě.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

1. Uveďte limity práce.
2. Jaký je praktický přínos Vaší bakalářské práce?
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