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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost anotace  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  X      

Vhodnost a správnost použitých metod* X      

Popis, vysvětlení použitých metod X      

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost X      
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Kvalita, odborná úroveň  X     
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Případný komentář: Výzkum se netýkal sběru dat u lidských subjektů. 

 

 

Míra shody je 3 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář:  

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Bakalářská práce je multioborového charakteru a shrnuje preventivní metody proti vzniky dysfagie u 

pacientů s radioterapií po nádory hlavy a krku z pohledu radiologie, ošetřovatelství a experimentálních 

metod. Celá práce je velice pečlivě metodicky zpracovaná téměř bez nedostatků. Svou kvalitou i 

rozsahem převyšuje standardní úroveň bakalářské práce. Získané výsledky jsou využitelné a 

aplikovatelné do praxe. Student má v plánu výsledky publikovat v odborném periodiku.   
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