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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění kapitol, návaznost X      

Práce s odbornou literaturou   X      

Rozsah X      

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací X      

Vhodnost a správnost použitých metod X      

Popis, vysvětlení použitých metod X      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  X      

Přehlednost, jasnost  X     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň X      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky X      

Rozsah X      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů X      

Význam pro praxi, osobní přínos X      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika X      

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 
 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením kvality života a hlasových obtíží u pacientů 

s onemocněním hrtanu. Skládá se z teoretické a výzkumné části (v práci je chybně uvedena část 

praktická – v anotaci.) 

Jazyk práce je na dobré úrovni, i když se zde vyskytuje několik drobných pochybení, které by jistě 

autorka při důkladnější revizi opravila. Jedná se např. o: 

- str. 43 vyplívá; 

- str. 47, F4 Kvůli potížím s hlasem požívám telefon méně často než bych chtěl/a; 

- str. 49, 8 respondentům se tává někdy,… 

- str. 49, Možnost téměř vždy uvedli 3 (8 %) respondenti a je 1 (3 %) respondent uvedl možnost 

vždy. 

 

 

 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) Jaké jsou Vaše plány do budoucnosti vzhledem k praktické aplikaci výsledků diplomové 

práce? 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 
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