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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  1-     

Členění kapitol, návaznost   2    

Práce s odbornou literaturou   1      

Rozsah  1-     

Metodika 

Cíle práce  1      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací 1      

Vhodnost a správnost použitých metod 1      

Popis, vysvětlení použitých metod 1      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  1      

Přehlednost, jasnost   2    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň   2    

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky 1      

Rozsah   2    

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  1      

Dosažení stanovených cílů 1      

Význam pro praxi, osobní přínos   2    

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice    3   

Stylistika  1-     



 
 

 

 
 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Téma práce je aktuální a zajímavé. Jeho přínosem je práce s úlevovou škálou bolesti, která se 

v praxi v ČR málo užívá. Metodika práce je promyšlená a poměrně náročná na zpracování. 

Studentka statisticky hodnotila velké množství dat. Domnívám se, že analýza výsledků mohla 

být hlubší, slovní komentáře u tabulek a grafů rozsáhlejší. Také v diskuzi se mohla studentka 

více zamýšlet nad významem zavádění hodnotících škál do zdravotnické praxe. Hodně 

nedostatků je v oblasti formálního zpracování. Celkově však má práce svoje kvality a význam 

pro praxi. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jak byste obhájila zavádění další škály do praxe? Jak byste argumentovala odborníkům 

(zejména sestrám a porodním asistentkám), kteří si stěžují na velké množství 

dokumentace a nesmyslných škál, které musí vyplňovat? 

2. Jak byste návrh na zavedení úlevové škály do praxe obhájila v kontextu redukce 

ošetřovatelské dokumentace, která se v současné době provádí? 

 

 

 

 

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

Velmi dobře 
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Gramatika  1-     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   2    


