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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): Provedena kontrola plagiátorství kvalifikační práce. 

Posouzení podobnosti - není plagiát. Nejvyšší míra podobnosti - 25 % (podobnost je s neobhájenou 

diplomovou prací stejné studentky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Případný stručný komentář:  Studentka Bc. Kateřina Šrámková přepracovala neúspěšně obhájenou 

diplomovou práci na téma Vnímání libosti pachů u diabetiků. Práce je v přiměřeném rozsahu s 

vyváženým poměrem teoretické a výzkumné části. 

Teoretická část je východiskem pro část výzkumnou.  

Studentka sama aktivně navýšila počet vyšetřených pacientů. Soubor nyní tvoří 60 respondentů a je 

cenným podkladem pro následné vyhodnocení dat.  

Studentka se snažila zapracovat doporučení vedoucí práce. Stanovila výzkumné otázky a hypotézy, které 

jsou statisticky vyhodnocené. Výsledky studie jsou zpracovány do tabulek nebo grafů. V diskuzi 

studentka porovnává zjištěné výsledky s publikovanými studiemi.  

V závěru hodnotí výsledky práce, popisuje přínos pro praxi a naznačuje výhled dalšího výzkumu nad 

řešeným problémem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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