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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu A      

Úvod práce A      

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu A      

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*  B     

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání   A      

Metodika 

Cíle práce A      

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod* A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost A      

Přehlednost, jasnost* A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*  B     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  A      

Dosažení stanovených cílů* A      

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování A      

Formální stránka práce  

Formální úprava*  B     

Stylistika A      

Gramatika a pravopis* A      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  B     

Rozsah práce* A      



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ano - ne 

  

Případný komentář: ------- 

 

Míra shody je nižší než 5 %. Závěrečná práce je/není plagiát. 

 

Případný komentář: ------- 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Teoretická část práce je velmi hezky zpracovaná včetně oblasti vzdělávání v první pomoci. Genderová 

problematika v poskytování první pomoci se orientuje převážně na KPR, ne na první pomoc obecně. Citace 

v anglickém jazyce s překladem do českého jazyka jsou velmi čtivé jako celá práce. Student si dobře poradil 

s mnoha zdroji v bakalářské práci včetně mnoha anglických zdrojů, které oceňuji. V seznamu použité 

literatury, kde je mnoho použitých zdrojů včetně vlastních videí, oceňuji aktivitu studenta, se nachází navíc 

nepoužité zdroje (Bernatová 2017, Česká asociace vzdělávacích institucí 2010, Geatano 2017). Použité zdroje 

nejsou řazeny abecedně. 

 

V praktické části je velmi dobře zvolená a okomentovaná metodika, velký počet respondentů, student se velmi 

dobře chopil praktické části včetně tvorby grafů, zdařilé a delší diskuze včetně závěru. 

Chybí odkazování se na přílohy. 

 

Celkově hodnotím práci za B, oceňuji práci s českými a anglickými zdroji, zvolenou metodiku. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

Proč jste si zvolil právě toto téma bakalářské práce? 

V závěru píšete, že toto téma je stále málo prozkoumané, co vidíte jako další důležité téma pro průzkum/ 

výzkum? 

 

 

 

 

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