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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       

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

 

Bakalářská práce studentky Hájkové se zabývá vlivem směnného provozu na rodinný život porodní 

asistentky.  

Teoretická část práce nabízí systematický a přehledný vhled do dané problematiky. Obsah koresponduje 

s průzkumnou částí práce. V práci se nachází minimum stylistických a gramatických chyb.  

V rámci průzkumného šetření bylo k získání dat využito dotazníkového šetření. Metodika práce je jasně 

popsána. V publikaci výsledků se však objevují nedostatky v jednotnosti grafického zpracování 

získaných dat (velikost písma, zarovnání textu do tabulek). Shrnutí některých výsledků je sice věcně 

správné, pro čtenáře však nemusí být přehledné. 

Jako vedoucí bakalářské práce kladně hodnotím aktivitu a zájem studentky vypracovat práci poctivě a 

kvalitně. Po celou dobu pracovala aktivně a pravidelně konzultovala.  

Práci doporučuji k obhajobě.  
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