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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       

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 je zpracována kvalitně. Teoretická část poskytuje čtenáři 

přehledné informace o hepatopatii v těhotenství. Pouze na str. 27 a 28 autorka zbytečně 

opakuje již uvedené informace. Cílem praktické části bylo vytvořit informační mapu péče pro 

ženu s hepatopatií, kterého bylo na základě péče poskytnuté formou procesu v porodní 

asistenci třem ženám také dosaženo.  

Předložená mapa péče je sestavená přehledně, po drobných stylistických úpravách a doplnění 

některých informací (např. seznam konkrétních potravin, kterým by se klientka měla vyhýbat) 

je určitě využitelná ve zdravotnickém zařízení jako jedna z edukačních pomůcek. 

Studentka se dopustila chyb v citacích a čerpala z literatury starší 10ti let. Kapitola Použitá 

literatura není zarovnána do bloku a při odkazování na publikaci autorky Nemcové není 

uveden rok jejího vydání. 

Studentka se v práci nevyhnula občasným překlepům a vynechaným řádkům, celkově však 

práci hodnotím jako kvalitně zpracovanou, mající význam pro klinickou praxi. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 Ověřovala jste již informační mapu péče ve zdravotnickém zařízení, kde by měla být 

používána? 

 Co pro Vás bylo při tvorbě bakalářské práce nejvíce obtížné? 

 

 

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