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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:  

 

Studentka Dagmar Hnutová je autorkou bakalářské práce na téma ,,Úroveň prevence 

karcinomu prsu u žen ve věku od 18 do 45 let v ambulantních gynekologických zařízeních 

v Pardubickém kraji“. Studentka zvolila velice zajímavé a aktuální téma v oboru gynekologie, 

kde je nesmírně důležitá prevence, včetně samovyšetření prsu, které je velmi často opomíjeno. 

Průzkumná část má kvantitativní charakter. Studentka si stanovila hlavní a dílčí cíle, 5 

průzkumných otázek, které byly zkoumány za pomocí dotazníkového šetření. Na základě 

dosažených výsledků byly stanovené cíle splněny. Diskuze je obsáhlá a výsledky jsou 

porovnávány s výsledky několika jiných závěrečných prací. U studentky oceňuji velice pěkný 

praktický výstup práce, kdy byla zvolena tvorba edukační hry ve formě pexesa. Studentka 

navrhuje, že tento edukační materiál by mohl užitečně zpříjemnit čas pacientkám při čekání 

na vyšetření gynekologem a zároveň zvýšit informovanost pacientek o rizikových faktorech 

vzniku onemocnění. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Poznámky: 

- V prezentaci výsledků mají tabulky č. 1 -16, s. 28 – 44 číslování a název vždy pod 

tabulkou a nejsou uvedeny nad tabulkou  

- komentáře jsou vždy popisovány nad tabulkami a grafy 

- s. 46 není dodržena mezera mezi čísly a procenty (9,54%, 13,20%), někde jsou 

v diskuzi uvedena procenta v závorce a někdy bez závorky, není sjednoceno 

- v textu jsou gramatické chyby např. s. 47, 49, 50. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Děláte Vy sama pravidelné samovyšetření prsou? 

2. Uvažujete o edukačním materiálu, že by se edukační hra – pexeso zpřístupnilo na SŠ 

jako strategie prevence u dospívajících dívek? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 2.8.2019        ................................................
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Hodnocení / klasifikace 
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*F = nesplněno 


