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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: 

 

Velmi aktuální téma. Je to navíc tématika, která není příliš známá, zejména mezi těhotnými a 

kojícími ženami. Doufejme, že práce přispěje ke zvýšení povědomí laické i odborné 

veřejnosti. 

Moje poznámka se týká struktury abstraktu, o čemž jsme s autorkou diskutovaly, ale obvyklé 

členění nenalezla v instrukcích a tak ponechala bez jasného rozdělení, i když s obsahem 

koresponduje a práci dobře shrnuje. Celkově je celá práce velmi pečlivě zpracovaná a to jak 

teoretická, tak praktická část, s adekvátními citacemi, psaná dobrou češtinou, s adekvátní a 

srozumitelnou prezentací výsledků – konkrétní sdělení respondentek jsou myslím dobře 

volenými příklady, které čtenáře zaujmou. 

Mohu jen popřát jak autorce, tak všem, kdo budou práci číst, aby její výsledky využili v praxi. 

 

Práci k obhajobě:  DOPORUČUJI 

 

KLASIFIKACE: Výborně 

 

Otázky k obhajobě:  

Jak se bude autorka ptát těhotných či kojících žen na kouření, aby měly důstojnou možnost o 

svém kouření mluvit? 

Jak by motivovala kuřačky k abstinenci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne…………..                                             Jméno a podpis vedoucího práce 
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