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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): 
< 5% práce není plagiát 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Teoretické ukotvení bakalářské práce odpovídá standardním požadavkům na zpracování bakalářské 

práce a je logicky strukturované. Spolu s průzkumnou částí působí uceleně. Výsledky analýzy 

průzkumných dat jsou prezentovány přehledně s naplněním stanovených cílů práce. Závěrečná zjištění 

s doporučeními pro praxi zkoumaného zařízení autorka komentuje dle analyzovaných průzkumných dat. 

Předloženou práci považuji za stále aktuální příspěvek k problematice sledování kvality péče o seniory 

v rezidenčních zařízeních. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. V závěru práce uvádíte, že nejvíce spokojeni jsou senioři, kteří pobývají v domově pro seniory delší 

čas vzhledem k tomu, že jsou v domově více zvyklí. Pokuste se prosím objasnit dobu, po které ke 

stavu přizpůsobení se seniora ke spokojenému životu v rezidenčním zařízení dochází, a to zejména 

na základě vašich průzkumných zjištění. 

 

2. V závěru práce (str. 65) konstatujete, že v roce 2017 byl v domově pro seniory realizován průzkum, 

ve kterém byly aktivity hodnoceny negativně. Pokuste se prosím tento zmíněný průzkum více 

objasnit. 
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