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Vedoucí práce:  

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): 

 

0 %  - nejedná se o plagiát 

 

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

 

Práce studentky Lucie Venclové, DiS., je zaměřena na problematiku života pacientů s roztroušenou 

sklerózou. Studentka si téma vybrala sama. Oceňuji, s jakým zájmem pracovala na bakalářské práci.  

Studentka pravidelně konzultovala a na konzultace přicházela připravená.   

Samotná práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a průzkumnou. Teoretická část je 

psaná velice přehledně, kapitoly jsou logicky seřazeny. Čtenáři nabízí ucelený pohled na problematiku 

roztroušené sklerózy.  

Průzkumnou část práce hodnotím jako velice zdařilou. Jako metodu sběru dat si vybrala kvalitativní 

metodu pomocí strukturovaného rozhovoru. Výběr metody studentka podrobně popisuje v kapitole 2.3 

Přípravná fáze průzkumného šetření. Samotná realizace průzkumného šetření je také velice dobře 

popsána. Oceňují také výběr respondentů, kteří se od sebe liší nejen věkem, délkou onemocnění, ale 

také formou onemocnění, díky kterému je nám nastíněna problematika onemocnění z různých 

pohledů. Prezentace dat je psaná přehledně a vhodně doplněna grafickým znázorněním odpovědí. 

Diskuze je psaná velice dobře, studentka porovnává své výsledky s jinými odbornými texty. Je škoda, 

že do svého porovnání nezahrnula i zahraniční zdroje, což by přidalo na kvalitě samotné práce.  

V závěru studentka vyhodnocuje cíle, které si stavila pro průzkumnou část práce.  

 

Práci hodnotím velice kladně. Děkuji za odvedenou práci.  
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