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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% shody, nejedná se o plagiát. 

 

 

 

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

 

Studentka Bc. Gabriela Finková, DiS. předkládá opravenou diplomovou práci k obhajobě – 1. opravný 

termín. 

Bakalářská práce je vhodně strukturovaná do teoretické a praktické části.  

Teoretická část je rozdělena na kapitoly a podkapitoly, které dávají srozumitelný a logický celek a 

poskytují všechny potřebné informace o kvalitě života v kontextu výkonu práce sester na 

onkologických odděleních. Tato část práce je zpracována přehledně a poměrně velmi podrobně. 

Autorka zde popisuje jednotlivé aspekty velmi široce, což lze v kontextu celé práce hodnotit jako 

pozitivní. 

V praktické části autorka postupovala metodicky správně, adekvátně zvolené strategii výzkumu. 

Zpracování výsledků výzkumu je vcelku přehledné, právně rozčleněné a podává srozumitelnou 

informaci o dosažených výsledcích. Autorka pracuje s větším množstvím průzkumných otázek a dále i 

s mnoha hypotézami.  

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

stanovené průzkumné otázky. 

 

Formální stránka bakalářské práce vcelku odpovídá stanoveným nárokům kvalifikačních prací, práce 

obsahuje menší množství překlepů a záměn písmen. Je škoda, že závěr práce obsahuje pouze obsah 

kapitol. Chybí doporučení pro praxi. 

 

Závěrem konstatuji, že studentka po její neúspěšné obhajobě neměla žádný zájem na další spolupráci, 

nekonzultovala a ani jednou mě nekontaktovala. Předložená opravená diplomová práce mnou nebyla 

vedena.  

 

 

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

 

 

B 

 

 

 

 

 
Dne: 20. 8. 2020.                                                              .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 

 


