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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 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 - ne 

  

Případný komentář: 

 

Míra shody je   3%. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Předkládaná práce je velmi kvalitní a mám k ní jen minimální připomínky.  

Velmi kvalitní a odborně zpracovaná je teoretická část, metodika průzkumné části je podrobně popsaná. 

Autorka si zvolila 3 dílčí cíle, na ně nasedající výzkumné otázky a na ně odpovídající dotazníkové otázky. 

Zpracování výsledků je velmi dobře provedené. Mám jenom otázku na kapitolu diskuzi a závěr. Nenašla jsem 

zde krátké zhodnocení výzkumné otázek.  

Takže prosím autorku o shrnutí naplnění výzkumné otázky č. 1. 

Dál pokračuji otázkou: Jak Vám pomohla dotazníková otázka č. 15 k vyhodnocení průzkumné otázky č.3 

(Autorka se v dotazníku ptá na to, zda byly respondentky očkované proti HPV viru a udává vztaženou 

průzkumnou otázku Jakou míru informovanosti mají ženy o HPV infekci a očkováni…?). 

Ráda bych se dále zeptala, proč jste si zvolila za respondentky hospitalizované klientky a ne klientky 

v gynekologických ambulancích? 

Zda jste svoji literární rešerši někde publikovala? Proč jste ji nevložila do přílohy? 

A jak jste došla k závěru, že 81% žen je informovaná o preventivních gynekologických prohlídkách? (str. 69) 

 

Na závěr bych ráda napsala, že si velmi cením zpracovaného dotazníku, zvláště pak vysvětlených cizích slov 

(screening apod.). 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

viz. slovní vyjádření 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 
Dne: 29.5.2022                            Mgr. K. Kmentová v.r. 

                                  Podpis  

 

 

 


