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* Pokud oponent 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 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    2 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Autorka si ke své závěrečné práci vybrala velice neotřelé téma. Díky tomu cituje spoustu zahraniční literatury, 

což práci posunuje na vyšší úroveň. 

Hlavní cíl práce je podle autorky zmapovat informace o postojích a přístupu porodních asistentek k lesbickým 

ženám. Autorka vytvořila dotazník, který obsahuje ve větší míře biografické otázky – věk, vzdělání, pohlaví 

porodních asistentek a dál s nimi již nepracuje. Postoje zjišťuje otázkami na pocity, které v respondentkách 

vyvolává lesbické chování na veřejnosti apod. 

Co bohužel v práci postrádám jsou výzkumné otázky a diskuze nad nimi. Kapitola diskuze hodnotí a srovnává 

s literaturou jednotlivé dotazníkové otázky, ale neshrnuje práci v širších souvislostech. 

Práce je pěkně graficky zpracovaná, psaná dle doporučení a šablony.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Jaké byste ke své práci navrhla dodat výzkumné otázky? 

Proč jste se ptala na vzdělání respondentek? 

Jak jste naplnila hlavní cíl? 
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