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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

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      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):    0% není plagiát 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Teoretická část popisuje vybrané téma a pěkně je popsána kapitola týkající se edukace, avšak 

v práci se vyskytují některá ne zcela přesná vysvětlení, stejně tak citace.  

V části praktické jsou uvedeny pouze 3 kazuistiky, z kterých je pak vypracován výstup práce – 

informační mapa pro pacientky s daným operačním výkonem. Při sestavování ošetřovatelského plánu 

není postupováno zcela individuálně – a to se pak dále odráží ve zpracování výsledků. Ošetřovatelské 

diagnózy především v oblasti stanovení cílů, a hodnocení nejsou uváděny zcela přesně v některých 

případech i nesprávně. 

V rámci formální úpravy se hlavně v praktické části vyskytují chyby v řádkování. 

Vytvořen byl také manuál pro ošetřující všeobecné sestry na daném oddělení, který je určitě 

velmi potřebný. 

Výstupem práce je informační mapa péče pro pacientky. Zde jsou některé nedostatky, které je 

třeba před uvedením do provozu odstranit. Stran citování obrázků, literatury a uvedením přesně autorů 

včetně vedoucí práce, aby nebylo možné považovat vytvořený materiál, jako plagiát. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Po získání dat od 3 respondentek, jste přesvědčená, že máte dostatek materiálu pro zpracování mapy 

péče? 

 

Každá pacientka z uvedených kazuistik měla své individuální problémy, proč jste se nezaměřila při 

zpracování ošetřovatelských diagnóz na ně? 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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