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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): 

 

Předložená práce není plagiát. 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářská práce studentky Jirešové je zpracována na odpovídající odborné úrovni. Práce je čtivá, 

obsahující důležité poznatky k dané problematice. Stanovených cílů bylo dosaženo. Metodika průzkumu 

je popsána pečlivě, jen bych uvítala podrobnější popis, kdo dotazníky rozdával a kdy jej respondentky 

vyplňovaly. To mi není z popisu zcela jasné. Analýza a interpretace výsledků je přehledná a 

srozumitelná. V diskuzi se autorka snaží komparovat s jinými zdroji, především tedy závěrečnými 

pracemi.  

Práci shledávám za zdařilou a v jejím zpracování shledávám přínos pro praxi.  

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1. Jste již domluvená s konkrétním zdravotnickým zařízením na využití informační mapy? 

2. Zjišťovala jste, v jakém týdnu těhotenství respondentky byly, když dotazník vyplňovaly? 

Nemohly tím být některé výsledky šetření zkresleny? Každá z uvedených antepartálních metod 

prevence porodních poranění je doporučována od konkrétního týdne těhotenství a má i určité 

kontraindikace.  
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