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* Pokud vedoucí 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 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    

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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony*   X    

Stylistika    X   

Gramatika a pravopis*    X   

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Rozsah práce* X      

Spolupráce  X     



 

 

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

 

 

Míra shody je méně než 5 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

 

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

Práce faktory vyvolávající pracovní stres u radiologických asistentů monitoruje svým zaměřením další 

pracovní pozice ve zdravotnictví. Autorka práci zpracovala na dobré úrovni. Zajímala se o oblast stresu 

a propojení s pracovními činnostmi. Kapitoly jsou obecně popsány, chybí větší propojení mezi 

jednotlivými zjištěnými daty směrem k tomuto povolání. Průzkumná část a její prezentace je taktéž na 

průměrné úrovni. Diskuse obsahuje základní aspekty této části, i když opět některé části by bylo dobré 

více rozpracovat a jít více do hloubky problému. 

Studentka spolupracovala průběžně a z výše uvedených důvodů hodnotím známkou C. 
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