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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  

 

 

Míra shody je 0 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Alena Veselá si pro svoji práci zvolila vysoce aktuální téma. Prevence karcinomu prsu je oblast, 

která je pro výzkum velmi vhodná a stále užitečná. Přestože celkový dojem práce je uspokojivý, tak k jejímu 

zpracování mám několik poznámek. 

  

V úvodu práce se autorka snaží o zachycení aktuálnosti tématu, nicméně zde chybí použitá literatura. 

 

Teoretická část je vhodným a dostatečným teoretickým východiskem pro část empirickou. Autorka pracovala 

s relevantní literaturou. Kvalitu textu snižují překlepy či přeškrtnutý text. 

 

K empirické části mám několik výhrad. Postrádám hlubší popis metodiky sběru dat. Zcela chybí popis 

sestavení použitého dotazníku (na základě čeho byly vybrány otázky do dotazníku?) a jak byla ověřena 

srozumitelnost dotazníku (pilotáž?). Neodpustím si jeden postřeh z dotazníku (příloha A) a to jsou úvodní 

informace dotazníku, kde autorka nejenže chybně označila fakultu, kterou studuje, ale také zde chybí obor, 

který studuje, kontakt na ní a také jméno vedoucího práce. 

 

Zásadní připomínku mám k tomu, že autorka své výzkumné otázky vztahuje k populaci českých žen, přičemž 

byl výzkum proveden v rámci jedné gynekologické ambulance. Výsledky však správně vztahuje ke skupině 

dotazovaných žen. Připomínku mám také k prezentaci výsledků. Komentáře ke grafům pouze kopírují základní 

data z grafů. Autorka s daty hlouběji nepracuje (např. informace o tom, zda se ženy s diagnózou karcinom prsu 

setkaly či ne, by bylo vhodné vztáhnout k věkovému složení respondentek atd.). 

 

V diskuzi velmi oceňuji vysoký počet komparovaných výzkumů. I zde však postrádám hlubší práci se 

zjištěnými daty. 

Posledním postřehem je to, že autorka v celé své práci zaměňuje termíny edukace a informovanost. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Vysvětlete, proč řadíte profylaktickou mastektomii do primární prevence? 

2. Terciální prevence není zaměřena pouze na prevenci relapsu onemocnění. Na jaké další oblasti se 

v případě karcinomu prsu zaměřuje? 

3. Z jakého důvodu jste svůj výzkum zaměřila na sekundární prevenci karcinomu prsu? 

4. Vysvětlete rozdíl mezi edukací a informovaností. 

5. Jak se správně jmenuje vysoká škola a studijní obor, který studujete? 
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Výsledná klasifikace (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 16. 11. 2021                           .                                           PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. v. r. 

         

 

 


