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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 %, nejedná se o plagiát 

 

 

 

 

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

 

- Rozsah práce je dělen na 50 % teorie a 50 % praktické čísti. Teoretická část je obsáhlá, nicméně 

popisuje i oblast vzdělávání NLZP a zmiňuje i problematiku průzkumného šetření. 

- Metodika práce je popsána přehledně, nicméně chybí informace o kritériích pro zařazení 

respondentů do šetření. 

- Studentka vytvořila dotazník hodnotící znalosti ve spolupráci s odborníky z praxe. 

- Diskuze je poměrně rozsáhlá a porovnává výsledky již provedených šetření na podobné téma a 

data získaná z provedeného šetření od respondentů ze standardního oddělení a oddělení JIP, 

nicméně soubory respondentů nejsou velikostně rovnoměrné. Tento aspekt však studentka uvádí 

v limitech své práce.  

- Studentka předala získaná data do ZZ, ve kterém prováděla šetření a vytvořila edukační leták.  

 

Předložená práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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