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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    2-   

Členění kapitol, návaznost   2    

Práce s odbornou literaturou      2-   

Rozsah  1-     

Metodika 

Cíle práce      3  

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   2    

Vhodnost a správnost použitých metod   2    

Popis, vysvětlení použitých metod   2    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost    2    

Přehlednost, jasnost    2-   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    2-   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   2    

Rozsah  1-     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností      3  

Dosažení stanovených cílů   2    

Význam pro praxi, osobní přínos    2-   

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, manuálu     3  

Stylistika    2-   

Gramatika  1-     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh    2-   



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 
Teoretická část diplomové práce obsahuje odborné nepřesnosti (např. str. 26 - péče o tracheostomii, 

podávání mixované stravy do nasogastrické sondy), které nejspíše vycházejí z nedostatečného 

prostudování aktuálních literárních zdrojů. Negativně hodnotím vizuální stránku textu, opakované 

chybné zarovnání částí textu doleva (např. str. 13, 17, 27, 30, 72) a nejednotnost v odsazení odstavců 

(např. str. 21). 

Cíle práce nejsou správně formulovány (str. 15). Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů. 

Nejsou dodrženy pravidla pro vytváření bibliografických citací. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Je možné v péči o tracheostomickou kanylu využít moderní převazové materiály? Jaký 

mají přínos pro pacienta a ošetřovatelský personál?  

2. Zajímala jste se při sběru dat i o další dlouhodobé potíže spojené s léčbou (zejména 

radioterapií) maligních nádorů hrtanu? Nezhoršují kvalitu života pacientů více než 

hlasové obtíže?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

velmi dobře minus 

 

 

 
Dne: 23.5.2016       ........................................................... 

          Podpis  

 

 

 


