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* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná 

práce celkově hodnocena F.  

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu x      

Úvod práce   x    

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

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

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání    x     

Metodika 

Cíle práce x      

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

Vhodnost a správnost použitých metod*  x     

Popis, vysvětlení použitých metod  x     

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost  x     

Přehlednost, jasnost*  x     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  x     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky* x      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  x      

Dosažení stanovených cílů*  x     

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování  x     

Formální stránka práce  

Formální úprava* x      

Stylistika x      

Gramatika a pravopis* x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Rozsah práce* x      



 

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

 

Míra shody je …0…. %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 

 

 

Bakalářskou práci na téma „Situace vyvolávající stres u pacientů se stomií střeva“ hodnotím jako aktuální. 

Teoretická část je rozsáhla, koresponduje s vymezeným tématem a cíli. Je podložena dostatečným počtem 

zdrojů. Metodika práce je stručně popsána. V praktické časti rozhovory zpracovány na základě kódování. Kódy 

jsou uspořádány do myšlenkových map, které jsou popsané v diskuzi bakalářské práce. Výsledky jsou 

přehledně zpracovány. Závěr shrnuje dosažené výsledky a obsahuje stručné doporučení pro praxi. Bakalářskou 

práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Proč jste svůj průzkum zaměřila na pacienty se střevní stomií? 

 

2. Z Vašich výsledků je patrné, že pacienti nemají některé důležité informace týkající se jejich střevní 

stomie. Čím si tento výsledek vysvětlujete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: ..............................................................                       .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 



 
 

 | Verze 01-2020 

 


