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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     x  



 
 

 

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

Práce Simony Jónové byla inspirována několika zdroji mj. na konferenci Kvalita a její perspektivy 

FZS UPa při přednášce o Strategickém rámci uplatnění Reformy psychiatrické péče od Ing. Martina 

Doležala. Zde znělo, že chybí sestry pro tuto profesi. Jedna z výzev byla potřeba zjistit jejich motivaci 

pro tuto práci, aby se při jejich hledání dalo cílit přesněji. Společně jsme se studentkou tématu chopily. 

Záměrem bylo shromáždění dat i pro případný nábor sester. Vzhledem k tomu, že se FZS snaží 

připravit vzdělávací moduly pro tuto profesi, jde o téma aktuální a do praxe uplatnitelné. Záměr 

práce se podařilo naplnit.  

 

Studentka se sestrami, které tuto profesi již praktikují, vedla rozhovory, na jejichž základě shrnula 

předložené výsledky.  

 

Zbytečný mi přijde teoretický úvod o kvalitativním výzkumu ve výzkumné části práce.  

 

Slabina práce je diskuze. V jejím obsahu najdeme v podstatě jen shrnutí výsledků – byť pěkně 

přehledné a srozumitelné. Bohužel zde zcela chybí porovnání výsledků s jinými pracemi. Téma je 

sice nové a ojedinělé a proto se těžko hledá srovnání v českých písemných zdrojích. Nicméně šlo 

snadno dohledat práce k motivaci a činnosti sester v agenturách domácí péče a motivaci a činnosti 

sester na lůžkových odděleních psychiatrických nemocnic či v ambulancích, které se svou povahou 

blíží práci komunitních psychiatrických sester. Tyto poznatky mohly být četnější i v teoretické části. 

Zcela pominuta byla práce Terezy Pokorné, která se této problematice ve své bakalářské práci na naší 

FZS věnovala a byla studentce doporučena. Chybí zde samostatné uvažování studentky nad danými 

výsledky. Tuto část bych doporučila doplnit. 

 

Od spolupráce se studentkou jsem očekávala její aktivitu ve sjednávání konzultací a společné 

rozvažování nad prací. K mému údivu studentka konzultace v podstatě nevyužila. Často nereagovala 

ani na mé výzvy s avízem možných termínů konzultací. Bohužel mě oslovila ke spolupráci až v době, 

kdy jsem pomoc nabídnout mnohdy nemohla a dle směrnice už ani neměla. Z mého pohledu studentka 

vypracovávala práci na poslední chvíli. Kromě zásadně chybějící části diskuze shledávám práci jako 

povedenou a oceňuji studentčinu samostatnost a ochotu vstoupit na pole oblasti v ošetřovatelství zatím 

málo popsané. Vzhledem k chybějící diskuzi hodnotím práci „dobře“.  

 

 

 

 

 

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