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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):

Nejvyšší míra podobnosti - 0%, nejedná se o plagiát. 

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

Teoretická část  je zpracována přehledně,  jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují,  ale některé 
podkapitoly jsou více než obsáhlé. Rozsah práce je dostatečný a poměr mezi teoretickou a výzkumnou 
částí je vyvážený. 
V textu se objevují gramatické chyby či překlepy, občas  i stylistické nedostatky. 

Metodika  výzkumné  části  je  popsána  vcelku  srozumitelně.  Získaná  data  mohla  být  přehledněji 
interpretována . V diskuzi jsou získané výsledky komparovány s několika literárními zdroji. Finální  
část diskuze je psaná velice stroze a působí dojmem „psaní na poslední chvíli“. 

Vytvořený informační leták je velice přehledně zpracován a mohl by zlepšit informovanost veřejnosti  
o poporodní depresi. 

Studentka Barbora Vítková konzultace využívala v plném rozsahu až nad míru doporučeného počtu. 

I přes připomínky hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji práci k obhajobě. 
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