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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika  x     

Gramatika  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Podobnost se zkoumaným souborem je dle IS/STAG 50%. Jedná se však o práci studentky Smilkové, 

která v loňském roce nebyla puštěna ke SZZ. Tudíž se nejedná o plagiát.  

 

V ostatních srovnávaných souborech je shoda méně než 5 %.  

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

 

Teoretická část je zpracována přehledně, ojediněle se vyskytují překlepy a gramatické chyby.  

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují, jsou psány čtivě a přináší aktuální poznatky z dané oblasti.  

Výzkumná část je taktéž zpracována přehledně, diskuse je dostatečná s komparací s jinými zdroji. 

 

Studentka byla v loňském roce zapojena do projektu Studentské grantové soutěže.  

 

Publikovala jako první autor článku v časopise Logos Polytechnikos, který je na seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, což není snadné a za to ji 

chválím.  

ZAREMBOVÁ, Z., ŠKORNIČKOVÁ, Z. Zkušenosti příslušníků Vietnamského etnika s péčí v českých 

zdravotnických zařízeních. Logos Polytechnikos, 2017, roč. 8, č. 2, s. 195-203.  

 

 

Studentka pracovala samostatně, aktivně, konzultace využívala. Práci hodnotím jako zdařilou. 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


