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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   *    

Členění kapitol, návaznost   *    

Práce s odbornou literaturou   *      

Rozsah *      

Metodika 

Cíle práce  *      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací - - - - - - 

Vhodnost a správnost použitých metod   *    

Popis, vysvětlení použitých metod *      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  *      

Přehlednost, jasnost *      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň    *   

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     *  

Rozsah    *   

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  *      

Dosažení stanovených cílů  *     

Význam pro praxi, osobní přínos  *     

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony *      

Stylistika   *    

Gramatika  *     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh *      



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které odpovídají tématu práce. V práci se téměř nevyskytují 

překlepy, ale některé věty jsou špatně stylisticky napsány.  

Metodika praktické části práce je popsána srozumitelně. V praktické části jsou zpracovány tři 

kazuistiky, které jsou zaměřeny zejména na průběh hospitalizace novorozence prvních 72 hodin po 

porodu. Zvažované ošetřovatelské diagnózy jsou věnovány převážně novorozencům, ale jsou zde i 

zvažované ošetřovatelské diagnózy pro matky. V plánu péče bych doporučila více intervencí a 

podrobněji rozepsané realizace péče PA u matky, například edukaci při polohách při kojení a péči o 

prsa. 

V diskusi chybí komparace s jinými pracemi či literárními zdroji, jedná se zde pouze o opakování 

metodiky a informací k mapě péče.  

Mapa péče je přehledná, srozumitelná. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1.  Byla navržená mapa péče vyzkoušena v praxi? 

 

 

 

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

 

Výborně mínus 

 

 

 
Dne: 1. 6. 2017       ........................................................... 

        Podpis  

 

 

 


