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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): 

 

Prostřednictvím antiplagiátorského systému na kontrolu podobností byla nalezena 8 % shoda s jinou 

závěrečnou prací, kterou však studentka necituje v seznamu použitých zdrojů.  

Původní vklad studentky do bakalářské práce je však výrazný a provedené průzkumné šetření 

originální, proto výši shody v tomto případě hodnotím jako ještě přijatelnou. Podobnosti s výše 

zmíněnou prací byly nalezeny v popisu metodiky, diskuzi a v přehledové tabulce pro vyhodnocení 

znalostních otázek.  

 

 

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

 

Teoretická část práce je členěna do šesti kapitol, které na sebe logicky navazují. Číslování 

jednotlivých kapitol však není ve shodě s číslováním kapitol v obsahu práce. Stylisticky je práce psána 

na dobré úrovni, v textu se objevuje minimum překlepů.  

Průzkumná část je realizována metodou kvantitativního průzkumu, kdy byl k získání dat použit 

nestandardizovaný dotazník vlastní konstrukce. Metodika práce je popsána srozumitelně, diskuze je 

dostačující. Výstupem praktické části je informační mapa péče pro ženu s miniinterupcí. V mapě se 

objevují některé faktické a stylistické nedostatky.  

Jako vedoucí práce oceňuji vysokou míru samostatnosti při zpracování průzkumné části práce, avšak 

studentka si čas pro konzultace špatně rozvrhla a konzultací využívala spíše až v pozdních termínech.  

I přes uvedené připomínky doporučuji práci Nikoly Blehové k obhajobě. 
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