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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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   



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Práce byla posouzena a není plagiátem. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Bc. Zuzana Smilková zpracovala práci na aktuální téma poskytování kulturně kompetentní 

péče. Téma zpracovala kvalitně na úrovni odpovídající diplomové práci. Z obsahového a formálního 

hlediska mám několik připomínek méně závažného charakteru. 

Z formálního hlediska považuji za poměrně výrazný nedostatek přítomnost častých překlepů v textu. 

Ve výzkumné části jsou některé užité tabulky méně přehledné. Některé zdroje uvedené v seznamu 

literatury nejsou kompletní dle požadavků ČSN.  

Z obsahového hlediska se studentka v textu teoretické části místy opakuje. Jinak je teoretická část 

práce naspána přehledně, je logicky poskládána, jednotlivá témata mohla být více propojena.  

Metodika průzkumné části práce je popsána relativně přehledně. Diskuze práce je v první části 

přehledná, je komparováno s literárními zdroji. Druhá část diskutující výsledky dotazníkového šetření 

je již méně zdařilá, je méně komparováno s dostupnými zdroji. Závěr práce je, dle mého názoru, spíše 

informačně chudší.  

Přes uvedené výtky pokládám diplomovou práci Bc. Zuzany Smilkové za zdařilou a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 Uveďte nejvýraznější specifika vietnamské komunity v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. 

 Shrňte stěžejní výsledky Vašeho šetření. 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 

 

C 

 

 

 

 

 

 
Dne: 28. května 2018      ........................................................... 

                               Podpis  


