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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   X    

Stylistika   X    



 
 

 
 

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

Přepracovaná závěrečná práce má cíle práce vhodně sestavené vzhledem k typu teoretické práce. 

Typografické chyby a formální nedostatky jsou v teoretické části odstraněny a práce byla rozšířena o 

využívané škály hodnocení míry poškození CNS. Terapeutická hypotermie je vhodně vysvětlena od 

historie po současný management tělesné teploty na 36°C. Student absolvoval dvou denní školení o 

metodice rešerší od australského odborníka z Joanna Briggs institute. Rešeršní otázka je vhodně 

sestavená, vyhledávání bylo provedeno pouze v jedné zahraniční a jedné české databázi, přičemž 

výsledky vyhledávání jsou přehledně zobrazené ve flow chartu. Na hodnotící tabulky jednotlivých studií 

není odkazováno v textu a postrádám shrnující tabulku ze všech hodnocených studií. Diskuze jen 

shrnuje dosažené výsledky a nedává je do žádného kontextu nebo širších souvislostí, nekomparuje 

s doporučeními odborných společností. Závěr uvádí vhodná doporučení pro další výzkum.  

Velmi pozitivně hodnotím náročnost metodiky, kdy student vyhledával v zahraniční databázi a 

zhodnotil 61 abstrakt a 9 anglických textů studií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Velmi dobře 
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Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Spolupráce     X  


