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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  B     

Členění kapitol, návaznost  B     

Práce s odbornou literaturou      D   

Rozsah A      

Metodika 

Cíle práce   B     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  B     

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    C    

Přehlednost, jasnost    D   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     E  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     E  

Rozsah     E  

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   B     

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, osobní přínos     E  

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony  B     

Stylistika  B     

Gramatika A      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh    D   



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

0 %, není plagiát. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studenta Bc. Irena Boughen vypracovala diplomovou práci na téma: Posouzení libosti pachu u dětí. 

Téma práce hodnotím jako aktuální zajímavé.  

Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Teoretická část je přehledná, literární zdroje jsou chybně 

citovány, bez uvedení čísla stran. Také jsou využívány odrážky, nevypadá jako souvislý text.  Ve 

výzkumné části jsou některé grafy méně přehledné, také v tabulkách je použit jiný typ písma než 

v komentářích. Diskuze je velmi krátká. Studentka porovnává svoje data s jinými pracemi a výzkumy, 

ale tyto práce nejsou v diskuzi vůbec popsány.  

Studentka použila 56 českých nebo zahraničních literárních zdrojů. Chybí zdroje příloh. V teoretické 

části na straně 27 je uveden zdroj Florence, 2016, který v seznamu literatury není takto uveden. 

V práci postrádám větší zaměření a návaznost na odbornou praxi a doporučení pro praxi.  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D.  

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. U pěti dětí byla zjištěna vada čichu. Bylo to dále řešeno a jak? 

2. Popište některý z výzkumů, se kterými jste v diskuzi porovnávala svoje data.  
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