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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

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): 

 

Práce není plagiát 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka v teoretické částí popisuje vybrané pojmy k problematice způsobem, který je velmi stručný, 

avšak obsahuje pouze základní popis informaci k danému tématu. Cituje ze zdrojů, které jsou leckdy 

starší než jedno desetiletí, což se projevuje na nepřesnosti některých informací. Tato část by si zasloužila 

hlubší ponoření do tématu. Postrádala jsem zřejmost osobního názoru studentky na vybranou 

problematiku. Ačkoliv se téma práce vztahuje k nelékařským zdravotnickým profesím, chybí zde vhled 

a následné zpracování ze sociální oblasti, což je v práci v nepoměru s pohledy z oblasti zdravotnické. 

V praktické části se práce naopak snaží o hlubší porozumění zkoumané problematiky z pohledu studentů 

FZS, což se dle získaných výsledků jeví jako nosné jak pro další profesní rozvoj studentky, tak i k využití 

při výuce předmětů, zasahující do multikulturní oblasti na fakultě. Kladně hodnotím psaný projev 

z pohledu stylistického a gramatického. 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

V otázce č. 17. se ptáte na pocity studentů a jako jednu z možných odpovědí nabízíte:  „Omezím 

kontakt“ – to je  označení jednání, nikoliv pocitu. Za jakým účelem jste uvedla tuto variantu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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