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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): 

 

Předkládanou bakalářskou práci studentky Dany Škorpíkové shledávám jako vysoce náročnou 

 a přínosnou nejen pro obor Ošetřovatelství, ale i obory příbuzné.  Zvolené téma je obsáhlé na 

zpracování a pochopení, zároveň však vzhledem k zaměření na dětský věk a závažnost diagnózy je 

také vysoce citlivé.  

Dovoluji si konstatovat, že se studentka tak náročného tématu zhostila velice dobře. Zejména oceňuji 

práci s literaturou pro pochopení tématu, včetně práce s odbornými databázemi pro vyhledávání studií 

na sledované téma. Dále musím ocenit náročnou techniku sběru dat (rozhovory). 

Spolupráce mezi studentkou a vedoucí práce byla bezproblémová. Studentka byla aktivní, s velkým 

zájmem o studované téma. 

Drobnou výtku si dovolím mít pouze k závěru práce, který je příliš obecný. 

Celá práce je psaná velice precizně s ojedinělými překlepy, které však kvalitu práce nikterak nesnižují. 

Autorka respektuje doporučení vycházející ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice a směrnice  

č. 9/2015 Vypracování bakalářské, diplomové práce studentů FZS. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

        Výborně minus 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dne: 1. 8. 2017        PhDr. Kateřina Horáčková, DiS. 

        Podpis  

 

 

 


