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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou    x     

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací       

Vhodnost a správnost použitých metod  x     

Popis, vysvětlení použitých metod  x     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  x     

Přehlednost, jasnost  x     

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  x     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   x    

Rozsah  x     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    x    

Dosažení stanovených cílů x      

Význam pro praxi, osobní přínos x      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika x      

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Podobnosti < 5 %. 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Studentka Kristýna Lalovová se ve své práci zabývala problematikou plánovaných císařských řezů 

z pohledu porodní asistentky. Jedná se o téma obsáhlé, ale studentka jej vypracovala pečlivě. 

Teoretickou základnou, která se odrážela v praktické části práce, cílila k tvorbě informační mapy péče.  

 

Na základě informací získaných ze zdravotnických dokumentací, ze strukturovaných rozhovorů 

a následného zpracování plánů péče u třech klientek, vytvořila návrh informační mapy péče. Ten bude 

určen ženám k jejich edukaci před plánovaným císařským řezem. Mapu péče hodnotím za povedenou 

a věřím, že by mohla nalézt své uplatnění v praxi. 

 

Cíle, které si studentka stanovila, byly splněny. Věřím, že studentka získala dobrý přehled 

o problematice, který by ji mohl pomoci v budoucím povolání.  

 

K pracovnímu nasazení studentky nemám připomínek. Se studentkou byla velmi dobrá spolupráce. 

Studentka konzultovala řádně a využívala mých doporučení. Mohu konstatovat, že pracovala 

samostatně.   

 

Práci pokládám za zdařilou a doporučuji ji tímto k obhajobě. 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) A 
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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 


