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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): méně než 5 % 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Práce se zabývá velice zajímavým a potřebným tématem. Teoretická část je členěna do kapitol 

přehledně, někdy jsou příliš členité. Obsahuje informace pojící se s tématem. Texty jsou přehledné a 

objevuje se zde minimální počet chyb typografických, stylistických či gramatických. 

Metodika práce je velice dobře a přehledně popsána. Práce s daty taktéž. Na úrovni Bc práce je více než 

dostatečná. 

Práce s daty je opět na úrovni Bc práce velice dobrá. Jediné mínus v práci je, že rozhovory nebyly 

vedeny spíše polostrukturovanou či dokonce narativní formou, kde by pacienti mohli poskytnout mnoho 

dalších zajímavých témat, a jak již bývá cílem kvalitativní analýzy, mohla se stanovit hypotéza, která 

by byla dále zkoumána. Diskuze by u některých otázek mohla mít více komparačních zdrojů, ale celkově 

naplňuje veškeré požadavky na diskuzi a je dobře propracovaná.  

Vzhledem k výše uvedeným informacím navrhuji B. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1- Co byste doporučila ošetřujícímu personálu při péči o pacienty s RS vzhledem k pohlaví? 

2- Co Vás při dotazování překvapilo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 22.6.2020                           .............................................................. 
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