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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): 

 

Nejvyšší míra podobnosti je 8%, kdy jsou některé odstavce doslova shodné se závěrečnou prací 

s názvem Zkušenosti žen s homeopatií při problémech s kojením, která byla psána na Masarykově 

univerzitě.  

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Bakalářská práce je psaná na aktuální téma.  

Úvod bakalářské práce je o důvodech výběru tématu, namísto vhledu do problematiky a současného 

stavu. Kapitoly teoretické části na sebe navazují. Celá kapitola 4 Laktační obtíže je čerpána z literatury 

z roku 2006 a 2005, což jsou pro tuto problematiku zastaralé literární zdroje. V práci je špatně 

odkazováno na internetové zdroje a autorka čerpá i ze zdrojů neodborných, zejména internetových, kde 

není uveden autor a jde o stránky určité farmaceutické firmy. 

 

V metodice je zavádějící věta: „Výsledky jsou reprezentativní a dobře porovnatelné v poměru 

dostatečně informovaných či neinformovaných klientek.“ (Šetření se účastnilo 32 respondentek 

z jednoho zdravotnického zařízení). Dále studentka v metodice uvádí, že na základě výsledků 

informovanosti klientek může být ověřena i dostatečnost edukace v nemocnici. Domnívám si, že na 

základě informovanosti klientek toto nelze hodnotit.  

V práci chybí popis charakteristiky zkoumaného souboru. Na obrázky, zobrazující výsledky 

jednotlivých položek z dotazníku je odkazováno jako na grafy.  

V diskusi jsou hodnoceny situace, které nebyly zjišťovány, například věk a vzdělání v souvislosti 

s informovaností. V diskusi je nedostatečná komparace s jinými zdroji a téměř žádná diskuse nad 

výsledky. 

I přes výčet připomínek je práce celkově zdařilá, je z ní vidět zájem studentky o dané téma a práci 

hodnotím B. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1. Měla jste ve vašem průzkumném šetření reprezentativní vzorek? 

2. Dotazníky byly určeny ženám užívající homeopatika nebo i těm, které homeopatika 

nemusely užívat? 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 24.5.2018      ........................................................... 
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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 


