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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): 

 

0 %, není plagiát. 

 

 

 

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

 

 

Hlavní cíl práce je stanoven jasně, trochu široce, ale z úhlu pohledu a zpracování autorky lze považovat 

za správný. DP je strukturovaná do teoretické a praktické části. Práce je zpracována poměrně podrobně 

a logicky. Teoretická část je rozdělena na kapitoly a podkapitoly, které dávají jasný, srozumitelný a 

logický celek a poskytují základní informace o optimismu a pesimismu v kontextu kvality života, zdraví 

a nemoci. 

 Výzkumná část je zpracována pečlivě se správně zvolenou výzkumnou strategií. Vhodně navazuje a 

doplňuje teoretickou část DP. Zpracování výsledků výzkumu je přehledné, správně rozčleněné do textu, 

tabulek a grafů a podává srozumitelnou informaci o dosažených výsledcích. 

Cíle práce byly naplněny, závěry spolu s diskusí jsou zpracovány přehledně a snaží se odpovědět na 

stanovené průzkumné otázky. Autorka si zvolila poměrně náročný a složitý průzkum a stanovila a 

zpracovala 8 hypotéz. 

Po formální stránce je diplomová práce zpracována v souladu s požadavky na tento typ prací, v textu se 

však objevuje menší množství překlepů a stylistických chyb. 

Velmi pozitivně hodnotím přínos práce pro praxi jak z oblasti teoretické, kde autorka zpracovala 

přehledný text k problematice optimismu v kontextu zdraví a nemoci pacientů, tak i praktické. Autorka 

mimo jiné prokázala v souboru pacientů významnou pozitivní závislost mezi životním optimismem 

měřeným dotazníkem DPQ a kvalitou života pacientů a významnou slabou až středně silnou 

pozitivní korelaci mezi životním optimismem měřeným dotazníkem LOT-R a kvalitou života 

pacientů. 

Práce odpovídá požadavků kladených na vypracování diplomových prací. 
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