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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 - ne 
  

Případný komentář: 
 
 
Míra shody je     9%. Závěrečná práce je/není plagiát. 
 

Případný komentář: Shoda se týká především příloh a citovaných dokumentací. 
 
 
 
Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): Práce splňuje s výhradami 
formální a obsahová kritéria pro tento druh písemného projevu. Jejím nesporným kladem je snaha 
studentky zpracovat pro ni dosud neznámé téma a v rámci své odbornosti se seznámit s jí dosud 
neznámým přístupem k nemoci, utrpení a smrti. Přestože teoretická část je ve svých shrnutích 
zjednodušující, nejistá a místy formulačně nepřesná – a každé uvedené téma je z pohledu teologie 
složitější i v rámci přístupů různých křesťanských denominací, pro účely práce a seznámení s praxí 
nemocničních kaplanů uvedená teoretická východiska posloužila dostatečně. Nesporným kladem práce 
je podtržení významu služby nemocničních kaplanů v době pandemie COVID-19 a vyjasnění jejich 
pohledů na příčiny a řešení pandemie. Touto reflexí je i novátorská. Formulační nejistota je nicméně 
znát i při intepretacích odpovědí a vytváření kategorií, což je ale pochopitelné vzhledem k tomu, že 
fenomén zkoumala jako nevěřící. Její posun v poznání během zpracování a způsob zpracování obsahu 
při uvedených limitech je jistě důležitým kritériem pro konečné kladné hodnocení práce. Po formální 
stránce je ovšem znát časový tlak související s termínem odevzdání. Práci přesto doporučuji k obhajobě. 
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