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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): není plagiát  

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Práce studentky je až na drobné nepřesnosti na velmi dobré úrovni.   

K výtkám bych zmínila například:  

 

• z textu není jasné, jak je v dokumentaci doloženo/uvedeno „dodržování prevence“ 

pacientek před samotnou diagnózou, 

• v diskuzi jsou místy data prezentována v absolutních číslech, domnívám se, že použití 

relativních četností lépe vykresluje situaci, 

• občasně jsou v práci stylistické nepřesnosti. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

• Z čeho lze usuzovat, že ženy dodržovaly - případně nedodržovaly - prevenci před 

tím, než jim bylo onemocnění diagnostikováno (jakým způsobem je zaznamenáno 

v dokumentaci)? 

• Čím si vysvětlujete vysoký podíl žen v populaci, které nedochází vůbec (nebo málo) 

na preventivní screeningová vyšetření? 

• Domníváte se, že je osvěta ze strany praktických lékařů a gynekologů dostatečná? 
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