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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     
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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      
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Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 0 % není plagiát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: kvalitu diplomové práce snižuje fakt, že 

autorka často píše v množném čísle, kdy, jak je psáno v Doporučení pro zpracování diplomových prací, 

nedoporučuje se používat množné číslo, neboť student prohlašuje, že práci vypracoval samostatně.  

Připomínky:  

- v anotaci postrádám stručně zmíněné výsledky průzkumu; 

- na str. 107 je chybně uvedeno: nejstarší pacient měl 30 let a nejstarší pacient měl 60 let; 

- doporučení je koncipováno tak, jak by měli případně ohledně tohoto tématu postupovat další 

výzkumníci. 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

 

1) Na str. 112 píšete o složitosti vyplňování odpovědí na některé otázky v dotazníku DPQ, neměli 

s tímto problém vaši respondenti? 

2) Jak lze v praxi využít Vámi zjištěné poznatky? 
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