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Vedoucí práce:  

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      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Shoda je menší než 5%, není plagiát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Studentka si vybrala velmi aktuální téma, o které sama projevovala aktivní zájem a které i ona sama 

považuje, jak píše v úvodu, za velmi důležité.  

Práce je poctivě zpracována, má logicky vystavěnou strukturu, je dělena na teoretickou a průzkumnou 

část. V teoretické části studentka podrobně popisuje jak dopady do oblasti fyziologické, tak odraz dané 

problematiky v oblasti psychiky a postojů člověka k nemoci, jak odpovídá jejímu zadání. 

V průzkumné části studentka nejprve seznamuje s metodologií, která odpovídá nárokům na kvalitativní 

výzkum. Popisuje v anonymizované podobě jednotlivé komunikační partnerky, metodu získávání dat i 

postup při zpracování poznatků z rozhovorů. Výsledky jsou logicky rozděleny do jednotlivých oblastí, 

kódy jsou navíc pro větší přehlednost doplněny o mapu kódů, která umožňuje lepší představu o celkové 

struktuře získaných informací.  

Diskuse je pojata poměrně široce, práce je diskutována s několika jinými závěrečnými pracemi dalších 

studentek a jednotlivé výsledky jsou vhodně komparovány. 

V textu se objevují občasné stylistické a gramatické chyby (v úvodu, s.17 - Incidence (četnost) má 

setrvale rostoucí incidenci,…), občas bych doporučil i parafrázovat menší části textu, než jak tomu na 

některých místech je (př. S.20-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: ..............................................................                       .............................................................. 
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