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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    

https://portal.upce.cz/portal/studium/moje-vyuka/podklady-vskp.html?pc_phs=999284175&pc_mode=view&pc_windowid=8085&pc_publicnavigationalstatechanges=AAAAAA**&pc_phase=render&pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAEODA4NRMBAAAAAQAHcHBfcGFnZQAAAAEAC3Z5aGxlZGF2YW5pAAAAAA**&pc_type=portlet&pc_windowstate=normal&pc_navigationalstate=JBPNS_rO0ABXedAAlwcF9sb2NhbGUAAAABAAJjcwAIa3Bwb2lkbm8AAAABAAUyNTQzNgAKcHBfcmVxVHlwZQAAAAEABnJlbmRlcgAKcHBfcG9ydGxldAAAAAEAElRlbWF0YVZTS1AyUG9ydGxldAAHcHBfcGFnZQAAAAEACGVkaXRUZW1hAAxwcF9uYW1lU3BhY2UAAAABAAVHODA4NQAHX19FT0ZfXw**#25436


 

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: 

 

Bakalářská práce Pavlíny Štěpánové je zpracována na velmi zajímavé téma propojující porodní asistenci 

s humanitními vědami.  

Studentka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou. Teoretická část je čtivá, kapitoly jsou zpravidla 

propojeny s částí praktickou.  

Ke zpracování praktické části byl využit kvalitativní průzkum, metoda rozhovorů.  

Stanovených cílů bylo dosaženo, výsledky jsou vhodně interpretované, v diskusi je komparace s jinými 

dostupnými zdroji. 

Po formální stránce upozorňuji na hraniční rozsah, výskyt nadpisů bez číslování v teoretické části práce a 

prázdný seznam tabulek na s. 10. 

V konečném celku práci shledávám za zdařilou a velmi zajímavou. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

✓ Konkrétněji popište snowball techniku staženou k Vašemu průzkumu. 

✓ S kterými rituály jste se nejčastěji setkala při absolvování odborné praxe na oddělení šestinedělí? 

 

 

 

 

 

 

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