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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  *     

Členění kapitol, návaznost *      

Práce s odbornou literaturou    *     

Rozsah *      

Metodika 

Cíle práce  *      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  *     

Vhodnost a správnost použitých metod *      

Popis, vysvětlení použitých metod  *     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   *     

Přehlednost, jasnost *      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  *     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  *     

Rozsah *      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  *      

Dosažení stanovených cílů *      

Význam pro praxi, osobní přínos *      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony *      

Stylistika  *     

Gramatika  *     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  *     



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Nejvyšší míra podobnosti je 0 %. Práce není plagiát. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předložená bakalářská práce s názvem Informační mapa péče pro ženu s plánovaným císařským řezem 

studentky Kristýny Lalovové je koncipována jako teoreticko – praktická. 

 

Rozsah práce je více než dostatečný a poměr mezi teoretickou a praktickou částí je vyrovnaný. 

V teoretické části na sebe kapitoly logicky navazují a jednotlivé oddíly jsou podrobně rozebrány.  

V práci se objevuje odrážkový systém, který se v odborném textu nedoporučuje.  

V textu se zřídka objevují gramatické chyby či překlepy.  

V seznamu použité literatury chybí číslování jednotlivých zdrojů. 

 

Velice oceňuji přehledné zpracování informační mapy péče pro ženy s plánovaným císařským řezem. 

Myslím, že bude jistě přínosem do praxe.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Použila jste Vámi vytvořenou mapu péče v praxi? Pokud ano, jaké byly ohlasy klientek, 

personálu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


