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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): <5% 

 

- není plagiát. 
 

 

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

 

Studentka Anna Nováková je autorkou bakalářské práce na téma ,,Informovanost a účast 

veřejnosti na preventivních očních prohlídkách“.  Studentka zvolila velice zajímavé a aktuální 

téma v oboru oftalmologie, kde se preventivní oční prohlídka často podceňuje a pacient  

ve většině případů přichází již s očním akutním nebo chronickým onemocněním.  

Kapitoly v teoretické části mají vztah ke zvolenému tématu, plynule na sebe navazují  

a pro jejich zpracování je použito dostatečné množství literatury včetně zahraničních zdrojů. 

Pro zpracování průzkumné části práce si autorka zvolila kvantitativní formu průzkumu 

pomocí dotazníku vlastní tvorby a stanovila si 4 cíle a 7 průzkumných otázek. Výsledky 

průzkumu včetně počtu vzorku respondentů hodnotím jako vysoce přínosné pro praxi. 

Oceňuji praktický výstup práce vytvořením edukačního materiálu, který by měly být zdrojem 

informací pro pacienty nejen v oční ambulanci, ale i v zařízení, kde studentka prováděla 

průzkum své práce. 

Studentka pracovala aktivně, na konzultace chodila připravená. V průběhu zpracování 

bakalářské práce byly akceptovány doporučení i připomínky ze strany vedoucího práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 2.8.2019       ........................................................... 
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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 


