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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): 

 Nejvyšší míra podobnosti je 0 %. Práce není plagiát.  

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předložená bakalářská práce podává shrnutí o informovanosti žen v období menopauzy o 

selfmonitoringu a screeningu prsu. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část.  

 

Teoretická část práce je přehledně zpracována a podává veškerá podstatná teoretická východiska 

k danému tématu.  

 

Průzkumná část práce je založena na použití dotazníkové šetření. Dotazník obsahuje celkem 18 otázek 

různého typu. Nesrovnalost nacházím u otázky č. 5, kdy se studentka dotazuje na to, zda ženy provádějí 

samovyšetření. V příloze dotazníku je tato otázka označena jako otevřená, kdy měly respondentky 

možnost vypsat volnou odpověď, nicméně v prezentaci výsledků ji interpretuje jako otázku uzavřenou 

s možností výběru odpovědi. Pro větší přehlednost by bylo vhodné v analýze dat u znalostních otázek 

zvýraznit správnou odpověď. Jedním z cílů výzkumné části práce bylo zjistit znalosti o samovyšetření 

prsu, do dotazníku by bylo vhodné zařadit také otevřenou otázku týkající se postupu samovyšetření 

k ověření znalostí respondentek. V diskuzi studentka přiměřeně komparuje. V práci je použito 

dostatečné množství relevantních literárních zdrojů, které jsou správně citovány.  

 

Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1. Jak si vysvětlujete, že z výsledků Vašeho šetření vyplývá, že až 45 % žen neprovádí 

samovyšetření prsu vůbec, i přesto, že většina dotázaných na otázku týkající se incidence 

provádění samovyšetření odpověděla správně?  

2. Díky osvětě týkající se onemocnění prsu je společnost poměrně dobře informována, 

nicméně i přesto existuje celá řada mýtů týkající se rakoviny prsu, dokázala byste některé 

z nich ozřejmit?  

3. Existují nějaké kontraindikace mamografického vyšetření?  

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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