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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       



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 
0 % - není plagiát 

 

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

 

Studentka Bc. Dana Škorpíková si pro zpracování diplomové práce zvolila velmi zajímavé, aktuální  

a stále tabuizované i sporadicky publikované téma v  ošetřovatelství i medicíně. 
 

Teoretická část je kvalitním a aktuálním teoretickým východiskem pro část empirickou. Studentka zde 

projevila schopnost pracovat s relevantní tuzemskou i zahraniční literaturou, a tím vytvořila velmi 
kvalitní kompilát prezentující komplexně studovanou problematiku.  

 

Několik komentářů si však dovolím mít k části empirické. Autorka stanovila správně jak cíle, tak 
výzkumné otázky. Popis metodologie by si zasloužil rozsáhlejší zpracování a větší propojení 

teoretických východisek s výzkumným záměrem. Stejně rozsáhlejší a systematické zpracování by si 

zasloužila i kapitola analýz a interpretace dat (popis kódování, propojení kódů, určování vzájemných 

vztahů, příčin apod.), u tabulek 1 – 10 chybí interpretace dat v jednotlivých tabulkách. 
 

Diskuze je kvalitní a dostatečně obsáhlá. Autorka pracuje s dostatečným množstvím komparovaných 

studií, které nejsou v textu vždy správně citované. V závěru chybí návrh, jak autorčina doporučení pro 
praxi realizovat. 

 

Práce je psaná pečlivě a kultivovaně. Ojediněle se v ní vyskytují gramatické a stylistické chyby.  

 
Při zpracování této diplomové práce byla studentka aktivní, o téma i zpracování práce jevila zájem. Na 

konzultace chodila připravená.  
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Dne: 9. 11. 2020                                                                  PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. 
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