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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 

Dodržení směrnice, šablony  X     

Stylistika X      

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 
 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce 

     Úvod a teoretická část práce je na velmi dobré úrovni, studentkou jsou vhodně použité citace 

z odborné literatury. Rozsah práce a poměr mezi teoretickou a výzkumnou části je odpovídající. Práce 

obsahuje 3 cíle a 7 výzkumných otázek, které byly splněny. 

     Ve výzkumné části práce studentka prezentovala výsledky šetření v grafech s relativní četností  

a slovních komentářích s uvedením relativní a absolutní četností. V diskuzi jsou zjištěná data 

posuzována ještě z hlediska aritmetického průměru a rozptylu. Zjištěné výsledky jsou porovnány  

s  jednou bakalářskou a dvěma diplomovými pracemi a dále s některými odbornými zdroji uvedenými 

v seznamu použité literatury. Studentka vypracovala přehledný informační leták, který může vhodně 

posloužit všeobecným sestrám jako orientační pomůcka v ošetřování chronických ran. 

     Součásti příloh je souhlas s výzkumem, který porušuje anonymitu šetření, protože je zde uvedená 

nemocnice a oddělení, kde bylo šetření prováděno.    

    Celá práce je na velmi dobré úrovni, vyskytují se pouze drobné nedostatky (např. str. 10 – zdravotní 

sestry, str. 19 a 33 – sestry). Vhodné by bylo také doporučení pro eventuální další výzkum s touto 

problematikou.  

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1) Ve své bakalářské práci uvádíte, že sběr dat probíhal pod Vaším dohledem, aby si všeobecné 

sestry nemohly při vyplňování vědomostního testu informace dohledat. Můžete nám popsat, 

jak tento dohled byl realizován? 

2) Z jakého důvodu na jednom oddělení nebyla 100% návratnost dotazníků, když sběr dat 

probíhal pod Vaším dohledem? 

 

 

 

 

 

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

 

Výborně 

 

 

 
Dne: 15. 8. 2017        Podpis  
             


