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Kritéria hodnocení 1 2 3 Nesplňuje 

Abstrakt 
(Koresponduje s obsahem, má jasně vymezen cíl, popis metodologie, závěry) 

X    

Informační zdroje 
(Aktuálnost zdrojů, využití primárních zdrojů, cizojazyčné zdroje, rozsah zdrojů, platná 
citační norma) 

 X   

Aktuálnost a originalita tématu 
(Je problematika tématu aktuální, je práce řešená originálním způsobem?) 

X    

Struktura práce 
(Je práce vhodně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují?) 

X    

Formální náležitosti 
(Odpovídá rozsah práce, je správně použita odborná terminologie?) 

 X   

Metodologie 
(Je vhodně a správně zvolena metoda, je metoda popsána a vysvětlena?) 

X    

Prezentace výsledků 
(Jsou výsledky přesně, správně, jasně a přehledně prezentovány?) 

 X   

Diskuse 
(Jsou v diskusi porovnány výsledky práce s jinými výsledky, je nad výsledky 
polemizováno?) 

 X   

Závěry práce 
(Jsou zjištěné skutečnosti shrnuty, bylo dosaženo cíle práce, je práce přínosná pro praxi a 
obor?) 

 X   

 
 
 



 
 
Slovní hodnocení práce: 

 

Autorka si zvolila odborně zajímavé a v současnosti vysoce aktuální a diskutované téma nejen 

mezi odborníky, ale i mezi laickou veřejností. Teoretická i praktická část práce odpovídá 

předloženým požadavkům na bakalářskou práci. Je vhodně členěná na kapitoly a podkapitoly. 

Teoretická část poskytuje čtenáři přehled o homeopatii jako takové od historie po současnost. 

Nabízí stručný přehled praktického využití homeopatie v péči o ženu během těhotenství, porodu 

i v poporodním období. Komplexnější přehled dané metody a její praktické využití v praxi 

by přesahovalo rámec bakalářské práce. Praktická část poskytuje přehledný závěr výzkumného 

šetření, přehled stanovených cílů práce i diskusi. 

Vzhledem ke stanoveným cílům práce autorka zvolila kvantitativní dotazníkové šetření. 

Metodu výběru respondentů považuji za méně vhodnou, což se odrazilo v nízkém zastoupení 

lékařů oproti porodním asistentkám. Vyhodnocení zjištěných údajů od lékařů proto nelze 

relevantně statisticky hodnotit. Této skutečnosti si je autorka vědoma a v práci to také uvádí. 

Zjištěná data z výzkumného šetření autorka přehledně zobrazila v tabulkové i grafické podobě. 

Tady nalézám drobné nesrovnalosti v uváděných hodnotách relativní četnosti mezi tabulkou a 

grafem.   

V rámci diskuse autorka vyjadřuje vlastní názory a polemizuje se zjištěnými výsledky 

výzkumného šetření. Méně již srovnává zjištěná data s daty podobných prací. 

Práci vytýkám jazykovou stránku. Má nedostatky po stránce stylistické i gramatické. 

Seznam použité literatury studentka v práci využívá a cituje dle platné citační normy. 

Téma je zvoleno vhodně a plně koresponduje se studovaným oborem. 

 

 

Práci k obhajobě: 

 

DOPORUČUJI/ DOPORUČUJI S VÝHRADAMI / NEDOPORUČUJI 

 

 

KLASIFIKACE: Velmi dobře 

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Jaké vidíte možnosti praktického využití výsledků z provedeného výzkumného 

šetření? 

2. Ovlivnilo nebo změnilo studium odborné literatury a psaní bakalářské práce Váš 

pohled na homeopatii? 
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