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Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu A      

Celkový odborný přínos (v praxi, v pedagogickém 
procesu, v dalším výzkumu) a originalita práce  

 B     

Odborný styl, používání odborné terminologie  B     

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek A      

Teoretická část  

Shoda názvu práce s abstraktem / s cíli práce a 
s obsahem práce  

A      

Formulace zkoumaného problému a cílů práce A      

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce A      

Relevance přehledu poznatků k cílům práce A      

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky A      

Splnění cílů práce A      

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným 
výsledkům připojené komentáře studenta, srovnání 
s výsledky jiných šetření, se statistickými daty aj.) 

 B     

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr  B     

Přílohy  ☐ nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených 
pokynů) 

 B     

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce  B     

Grafické zpracování (množství a kvalita textu, 
tabulek, grafů, ilustrací aj.) 

A      

Rozsah práce (30–70 stran) ☒ dodržen ☐překročen ☐nedosažen 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
Téma je aktuální, název práce, zadání práce, abstrakt a cíle spolu korespondují.  
Teoretická část bakalářské práce je sestavena smysluplně, slouží jako východiska k empirické části 
práce. Práci s literaturou na bakalářskou práci za dostačující (26 zdrojů, z toho 3 zahraniční).  

Praktická část je zaměřena zjištění, zda močová inkontinence ovlivňuje kvalitu života ženy.  



 

Metodologie je velmi dobře sestavena. Dopad močové inkontinence na běžný život a 
každodenní činnosti byl zkoumán pomocí standardizovaného dotazníku IIQ (Incontinence 
Impact Questionnaire).  
  
Interpretace výsledků vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce. Soubor respondentek 
je na bakalářskou práci nedostačující.  
 
Úroveň diskuse a kvalita argumentace odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Jazyková a stylistická úroveň práce – v práci je několik formálních, pravopisných a terminologických 
nedostatků, které však nesnižují hodnotu této práce.  
 

Citace a odkazy na zdroje – autorka se nedrží stanovených pokynů, nedodržuje jednotný citační 
styl, objevují se nedostatky v citování v textu….  

 
Závěr a doporučení pro praxi – z důvodu malého vzorku a záměrného výběru… nelze získané 
výsledky nijak generalizovat, přes to chybí konstruktivní návrh pro praxi.  
 
Rozsah práce vyhovuje, práce je zpracována v rozsahu 55 stran, 1 příloha. 
 
Závěr: přes všechny uvedené výhrady mne práce obsahově obohatila, a proto navrhuji celkové 
hodnocení A - výborně.  

Otázky k obhajobě: 
1. Na základě zjištěných výsledků, velikosti souboru respondentů aj., zkuste se znovu zamyslet nad 

doporučením do praxe… Zkuste vytvořit konstruktivní návrh, kterým praxi obohatíte, a který má 
předpoklad aplikovatelnosti… 

2. Uveďte důvody zpracovávání nízkého vzorku… 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☒ A     

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 
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