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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   x    

Stylistika    x   

Gramatika    x   

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce       



 
 

 

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

 

 

V teoretické části práce autorka uvádí relevantní teoretické zdroje z oblasti managementu kvality a 

vymezuje sociální klima a faktory, které jej utvářejí v kontextu kvality ošetřovatelské péče. Ve 

výzkumné části se autorka snaží nalézt odpovědi na výzkumné otázky, které jsou v souladu s  cíli 

práce. Ve výzkumné části postrádám jasné, stručné závěrečné shrnutí výsledků v kontextu 

výzkumných otázek. 

V průzkumu autorka získává odpovědi na otázky týkající se vnímání sociálního klimatu ze strany 

sester i pacientů, a snaží se nalézt spojitosti. Ve shrnutí výsledků a v diskusi však autorka často uvádí 

jiné závěry, než ty, ke kterým ve svém průzkumu dospěla, práce tak ztrácí na kvalitě. Autorka je 

v textu často terminologicky nepřesná, stylisticky neobratná, dopouští se gramatických, 

typografických i stylistických chyb.  Odborně však práce odpovídá nárokům kladeným na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

velmi dobře 
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