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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 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  

  

Případný komentář: 

 

Míra shody je 39 %. Závěrečná práce je/není plagiát. 

 

Případný komentář: Systém Theses vyhodnotil podobnost práce autorky s jinou prací. Autorka ale 

používá ve své práci jiná data, stejně tak má jinak psanou diskusi a závěr. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Předložená bakalářská práce hodnotí kvalitu života u pacientů s diabetem mellitem I. typu. Práce je rozdělena 

na teoretickou část, kde se autorka věnuje onemocnění diabetes mellitus I. typu a kvalitě života. V průzkumné 

části pomocí standardizovaného dotazníku WHOQOL-BREF zjišťuje kvalitu života respondentů majících 

diabetes. Analýza dat, diskuse i závěr jsou zdařilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1) Respondenti tvoří široké věkové rozmezí. Jistě bude udávat jinou kvalitu života pacient věku 18–22 let 

 a jinou pacient ve věkovém rozmezí 78-82 let. Stejné to bude i s ostatními demografickými údaji. Vysvětlete, 

proč tyto údaje zjišťujete, když s nimi dále nepracujete? 

2) V tabulce 2 na straně 67 uvádíte v komentáři věkové složení respondentů, které neodpovídá tabulce. Nenašla 

jsem v komentáři pod tabulkou věk 78-82 let. Můžete to vysvětlit? 
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