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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  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 diplomová práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka si zvolila potřebné a vážné téma své diplomové práce.  

V teoretické části prokázala schopnost osvojit si řadu literárních poznatků k dané problematice a 

dovednost je správně začlenit tak, aby byly nejen srozumitelné, ale i argumentačně působivé. Práce je 

strukturována do logicky navazujících kapitol s dobrou vypovídací hodnotou.  

Metodická část práce odpovídá požadavkům kladným na kvalifikační práce. Zpracování výsledků 

výzkumu je přehledné a podává srozumitelnou informaci o dosažených výsledcích. Cíle práce byly 

naplněny, závěry spolu s diskusí jsou zpracovány přehledně a snaží se odpovědět na stanovené 

výzkumné otázky. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jaké bariéry autorka vidí v komunikaci mezi stomasestramim a lékaři na straně jedné a pacienty se 

stomií a jejich příbuznými na straně druhé z pohledu jejich upřednostňování fyzického stavu pacienta 

před sexualitou? 

2. Jaké návrhy autorka předkládá k realizaci svých doporučení pro praxi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


