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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  
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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): 0 %, není plagiát 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Švomová Daniela vypracovala téma práce s názvem: Vnímání kvality života po enukleaci 

oka. Studentka v  úvodu velmi krátce jedním odstavcem uvádí do tématu práce, více se v této části 

zaměřuje co je obsahem jednotlivých kapitol teoretické a průzkumné části. Dále zde studentka 

vyjadřuje svoji subjektivní motivaci pro zvolení tématu, což by se v odborné práci nemělo vyskytovat. 

Teoretická část obsahuje podstatné kapitoly související s tématem práce, chybí mi zde více 

rozpracovaná kapitola na vnímání kvality života ve specifických oblastech jako je dopad na 

interpersonální vztahy, každodenní činnosti a psychiku člověka, na které se studentka zaměřuje 

v průzkumné části práce.  

Pro zpracování průzkumné části práce si studentka zvolila kvalitativní metodu sběru dat pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Interpretace získaných výsledků je rozdělena na kódy získané 

z analýzy jednotlivých rozhovorů. Interpretace výsledků je nekompletní, chybí zde odpovědi na otázky 

některých respondentů a ani se o nich studentka souhrnně nezmiňuje. V části diskuze studentka znovu 

interpretuje o získaných výsledcích, méně porovnává a méně diskutuje nad získanými výsledky. 

 

Pro zpracování celé práce studentka použila dostatečného množství literatury, oceňuji použití pěti 

zahraničních zdrojů. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. V práci uvádíte, že existuje mnoho nástrojů pro hodnocení kvality života. Zjišťovala jste, zda 

existuje specifický dotazník zaměřený na hodnocení kvality života u nemocných po enukleaci 

oka? 

2. V práci taky uvádíte, že ztráta oka je zásah do života pacienta, a že je velice důležitá 

psychická podpora. Mohla byste to více rozvést (nejen psychickou přípravu před operací). 

3. Jak využijete získané výsledky ve své praxi? 
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