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Vedoucí práce:  

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): 

 

Bakalářská práce není plagiátem, nejvyšší míra podobnosti je 0 %. 

 

 

 

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

 

 

Studentka Nicole Pokorná si pro svou závěrečnou práci zvolila vhodné téma ve vztahu ke 

studovanému oboru. Rozsah práce je hraniční, avšak pro tento typ práce dostačující, poměr 

teoretické a průzkumné části je vyvážený. 

Teoretické části studentka věnovala dostatečnou pozornost a adekvátně reagovala na podněty 

vedoucí práce. Na základě prostudované literatury si studentka vytvořila záznamový arch 

zaměřený na rizikové faktory u obézních těhotných žen, který sloužil jako podklad pro 

zpracování průzkumné části práce. Šetření studentka zahájila s mírným zpožděním a následně 

bylo celé šetření pozastaveno kvůli preventivním opatřením ve zdravotnickém zařízení 

vzhledem k onemocnění COVID -19. Domnívám se, že i to přispělo k tomu, že průzkumná část 

vykazuje jisté nedostatky, především tedy v prezentaci výsledků, která je místy nepřehledná a 

není zcela jasné, s jakým počtem respondentů u daných položek autorka pracuje. Dále není 

v metodice výzkumu uvedeno, jakou metodou byla data vyhodnocena. Kladně hodnotím 

diskuzi, kde se studentka skutečně snaží o komparaci s jinými literárními zdroji včetně 

zahraničními, v závěru chybí doporučení pro praxi. 

Studentka s vedoucí práce konzultovala v dostatečné míře a měla snahu vycházet z jejích 

doporučení. Přes uvedené výtky hodnotím bakalářskou práci Nicole Pokorné kladně a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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