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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

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 x      

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 

Dodržení směrnice, šablony  x     

Stylistika  x     

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předložená bakalářská práce podává čtenáři přehledné informace o metodách tlumení bolesti 

u nedonošených novorozenců. Teoretická i výzkumná část jsou vzájemně propojené a 

v dostatečném rozsahu. Pozitivně kvituji krátkou podkapitolu o Motýlích masážích 

novorozenců, což je nefarmakologická metoda tlumení bolesti, která není v České republice 

ještě příliš rozšířená. 

Stanové cíle jsou vhodně stanovené a bylo jich dosaženo. K metodice, interpretaci výsledků a 

diskuzi nemám připomínek. 

Studentce pouze vytýkám nedodržení anonymity zdravotnických zařízení (str. 27). Dále se 

domnívám, že hodnocení úrovně znalostí je velmi shovívavé. Nemyslím si, že dosáhnout 9 

bodů z 20 lze považovat ještě za dostačující. 

 

 
 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 S kterými nefarmakologickými metodami tlumení bolesti u novorozenců jste se v 

průběhu praxe nejčastěji setkala? 

 V úvodu uvádíte, že se o bolesti u předčasně narozených novorozenců ve společnosti 

příliš nemluví. Proč se tak domníváte? 

 

 

 

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

 

VÝBORNĚ 
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