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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 

ABSTRAKT 

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části, koresponduje s obsahem práce. Část popisující smysl práce 

a výsledky by mohla být obsáhlejší, jinak má text přiměřený rozsah.  

Klíčová slova jsou volena adekvátně. 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY 

Zdůvodnění práce uvedené v úvodu je logické. Autorka prokázala schopnost vyhledat, prostudovat a 

tematicky utřídit odbornou literaturu. Rešerše literatury obsahuje základní informace o zvolené 

problematice, výběr literatury není vždy aktuální a úplný, každopádně se z mého pohledu dá hodnotit 

jako dostatečný. V předkládané práci je možno nalézt rezervy při dodržování citační normy. 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE  

Cíl práce a vědecká otázka jsou definovány přesně, stručně a srozumitelně. Použité metody a postupy 

jsou popsány tak, že umožňují replikaci. Je zde zmíněna existence informovaného souhlasu a 

schválení projektu Etickou komisí UK FTVS. 



ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ 

Vzhledem k tomu, že předkládaná studie je již práce diplomová, očekávala bych pečlivější práci 

s odbornou literaturou a textem, každopádně práce by neměla obsahovat zavádějící tvrzení či 

polopravdy. Výsledky jsou prezentovány srozumitelně a stručně a diskutovány s pracemi jiných 

autorů. Autorka zmiňuje slabé stránky práce a uvádí doporučení pro další výzkum. 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS  

Práce se zabývá aktuálním a přínosným tématem znalosti postupů první pomoci u osobních asistentů, 

které se mezi studiemi v problematice první pomoci často neobjevuje. 

 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE  

Předkládaná práce obsahuje všechny klíčové části, je v přiměřeném rozsahu a je logicky uspořádána. 

Grafy jsou srozumitelně označeny a popsány. Přílohy jsou řádně očíslovány, není však na ně v textu 

odkázáno. Kontrola na plagiátorství v programu Turnitin neprokázala významnou míru shody 

s pracemi jiných autorů. 

Po formální stránce práce vykazuje některé nedostatky – např. v seznamu literatury je možno nalézt 

pouze pět zahraničních zdrojů. 
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