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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 - ne 

  

Případný komentář: 

 

Míra shody je 0 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím takto: 

Teoretická část práce je standardně členěna a postihuje dle mého názoru všechna podstatná témata vzhledem 

k cíli práce. Pouze kapitolu Shrnutí nelze po obsahové stránce považovat za shrnutí teoretické části. Věcná 

připomínka se týká informací o vzdělávání v supervizi, kde autorka uvádí pouze jednu z mnoha možností, 

z nichž většina ostatních by byla pro zdravotníky dostupnější. Po formální stránce mám dílčí výtku 

k nesprávnému uvádění citací (např. autoři Hawkins a Shohet jsou uvedeni ve dvou různých formátech, 

většinou je uveden pouze první z nich, v seznamu zdrojů pak oba). V textu se také vyskytuje zdvojený text 

(tentýž text v kapitole dvakrát za sebou; viz kap. 4.2 a kap. 7). 

Nedostatek práce vidím především v nevhodně zvolené, resp. nesprávně realizované výzkumné metodě. 

Vzhledem k formulovaným cílům práce a nastavení autorky (usuzuji dle způsobu zpracování dat) by vhodnější 

volbou bylo kvantitativní zpracování tématu (ať už v podobě rozhovoru či dotazníku) s převahou otevřených 

a polouzavřených otázek s následnou kategorizací a kvantifikací volných odpovědí. Tento postup autorka 

fakticky realizovala, ačkoliv v metodice uvádí kvalitativní analýzu, konkrétně interpretativní 

fenomenologickou analýzu (tu nepovažuji pro tento typ tématu za vhodnou ani za realizovatelnou v rozsahu 

diplomové práce). Kvalitativní uchopení tématu by bylo také možné a jistě zajímavé, autorka jej však nebyla 

schopná realizovat. 

Kapitola diskuze má spíše nižší kvalitu, autorka pouze shrnuje výsledky, komparuje velmi omezeně, přidanou 

hodnotu nepřináší. V závěru pak postrádám odpovědi na výzkumné otázky. 

Po praktické stránce je jednoznačným přínosem práce návrh informačního letáku pro zdravotníky (o 

možnostech uplatnění supervize ve zdravotnickém zařízení), který autorka vytvořila. V práci se však o jeho 

tvorbě prakticky nezmiňuje a není provázán s výzkumnou částí práce. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Pokud byste se Vy sama rozhodla pro absolvování supervizního vzdělání, jakou instituci byste si 

vybrala a z jakého důvodu? 

 

 

 

 

 

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

 

D 

 

 

 

 

 

 
Dne: 20. 7. 2021 Adéla Michková 

                                  Podpis  
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