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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): 

 

Posouzen – není plagiát (0 %) 

 

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

 

Bakalářská práce je aktuálním příspěvkem pro danou problematiku. Teoretická část obsahuje podstatná 

teoretická východiska vzhledem k tématu práce, více pozornosti mohlo být věnováno kapitole laktační 

poradce. Studentka čerpá z dostatečného množství zdrojů, v práci jsou drobné stylistické a gramatické 

chyby. Výsledky průzkumné části jsou zpracovány pomocí přehledných grafů a tabulek. Diskuze je 

rozsáhlá, studentka komparuje svoje výsledky s průzkumy jiných závěrečných prací, jednotlivé 

průzkumné otázky mohly být lépe zpracovány a vyhodnoceny. V závěru se studentka snaží zhodnotit 

zjištěné výsledky vzhledem ke stanoveným cílům, popisuje zde osobní přínos práce pro její praxi a další 

vzdělávání, chybí však doporučení pro praxi. Cíl práce byl splněn, práci doporučuji k obhajobě. 

 

Spolupráci hodnotím kladně, studentka se snažila pracovat samostatně, respektovala mé rady  

a připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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