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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   



 

Vedoucí práce:  

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

< 5% práce není plagiát 

 

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

 

Z bakalářské práce lze vyčíst motivaci autorky zpracovat zvolené téma, a to především na základě 

vlastní zkušenosti z odborné praxe při studiu i zaměstnání. 

Práce tvoří jednotný tematický celek s charakteristikou odborné terminologie i realizovaného 

průzkumného šetření sledující stanovené cíle. 

Bohužel práci ubírá na kvalitě nedodržení formálních úprav a obsahových nedostatků, jak v teoretické, 

tak i průzkumné části práce, jako je nedostatečný popis metodiky průzkumu, propracovanost diskuze, 

která zůstává na povrchu tématu v nedostatečné komparaci s dalšími odbornými literárními, či 

výzkumnými zdroji. V závěru práce bych uvítala jasnější odpověď na stanovené průzkumné cíle. 

Oceňuji autorčino úsilí zpracovat práci na aktuální téma a vyhodnotit závěrečná průzkumná zjištění pro 

praktická doporučení ke zkvalitnění péče v oblasti péče o pacientky v prostředí porodních sálů 

s důrazem na jejich doprovázející osoby. 

Domnívám se, že by práci prospěly konzultace s vedoucí práce, které neproběhly v potřebném rozsahu. 

I přesto, že hodnocená práce splňuje požadavky na tvorbu bakalářské práce s výhradami,  doporučuji 

tuto práci k obhajobě. 
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