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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 
Teoretický úvod 
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu *      

Členění kapitol, návaznost *      

Práce s odbornou literaturou     *    

Rozsah *      
Metodika 
Cíle práce  *      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací *      

Vhodnost a správnost použitých metod     *  

Popis, vysvětlení použitých metod     *  
Prezentace výsledků 
Správnost, přesnost      *  
Přehlednost, jasnost     *  
Diskuze 
Kvalita, odborná úroveň     *  
Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     *  
Rozsah   *    
Závěr 
Shrnutí zjištěných skutečností     *   
Dosažení stanovených cílů     *  
Význam pro praxi, osobní přínos     *  
Formální stránka práce 
Dodržení směrnice, šablony     *  
Stylistika   *    
Gramatika   *    
Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh     *  

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 
 

Nejvyšší míra podobnosti je 8%. Konkrétně kapitoly Metodika, vyhodnocení znalostních otázek 

v závěrečné přehledové Tabulce 3, kapitola Informační mapa péče pro ženu s miniinterrupcí a 

Diskuse jsou nápadně podobné se závěrečnou prací, která byla obhájena v minulých letech. 

V kapitole diskuse se tak nabízel prostor pro komparaci s touto prací.  
 

 



 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Teoretická část práce se skládá z 6 hlavních kapitol. Číslování kapitol v textu však 

neodpovídá číslování kapitol v obsahu. V teoretické části není odkazováno na zákony, nejsou 

vysvětleny zkratky při prvním výskytu, např.  UUT, PA. 

V průzkumné části jsou nekonkrétně vyhodnoceny otázky číslo 5 a 11, kdy z grafů nelze 

odvodit, jaké odpovědi respondentky zvolily.  

V otázce č. 6: „Jak často je doporučováno omývání genitálu bezprostředně po výkonu?“ 74% 

dotazovaných neodpovědělo. Je možné, že respondentkám nebylo jasné, co se po nich žádá, 

na jaký časový horizont se zaměřit a jaké jsou důvody k omývání genitálu bezprostředně po 

výkonu.  

U otázky č. 7: „Jaké mycí prostředky jsou nejvhodnější pro hygienu genitálu“ je za správnou 

odpověď považováno neparfémovaná mýdla a gely určené pro intimní hygienu. Jednou 

z variant byla čistá voda, což by mohlo být považováno také za správnou odpověď.  

Tabulka č. 3(v textu značeno jako Tabulka 2, ale jedná se o poslední tabulku) je znázorněno 

vyhodnocení znalostních otázek. Není zcela jasné, jaké hodnoty jsou v tabulce uvedeny, 

jelikož v tabulce jsou zahrnuty i otázky s více správnými odpověďmi ale je uvedena pouze 

jedna hodnota. U obhajoby práce prosím o vysvětlení. 

Ve výzkumné části práce jsou dvě tabulky označeny jako „Tabulka 2“, není odkazováno na 

obrázky v komentářích pod nimi.  

 

Studentka vytvořila mapu péče pro ženy, které mají podstoupit miniinterrupci. Toto hodnotím 

kladně, avšak v mapě péče se vyskytují faktické chyby, u některých intervencí není správně 

časově zařazeno, v jakém období se budou provádět (zda doma, či ve zdravotnickém 

zařízení). Zpravidla se miniinterrupce provádí v den, kdy klientka přijde do zdravotnického 

zařízení, a proto není nutné oddělovat informace před výkonem a v den výkonu. 

V mapě péče by mohly být více zohledněny oblasti, které byly díky dotazníkovému šetření 

identifikovány jako nedostatečné v souvislosti se znalostmi.  Pakliže se mapa péče upraví dle 

požadavků a potřeb zdravotnického zařízení, mohla by být vítanou pomůckou jak pro 

personál, tak pro klientky.  
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Na základě jakého zdroje jste tvořila varianty v otázkách v dotazníku a jejich správné řešení 

do otázek?(konkrétně například  ot. 5, 6, 7, 11) 
2. Prosím o vysvětlení Tabulky č. 3 
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