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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: 

 

Studentka Michaela Jesenská vypracovala bakalářskou práci na téma: Specifické činnosti sestry 

v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom. Téma a zaměření práce je 

velmi zajímavé. Kapitoly na sebe logicky navazují, obsahově odpovídají tématu. Pro jejich zpracování 

autorka použila českou i zahraniční odbornou literaturu, což hodnotím kladně. Vyskytují se však 

v práci zdroje starší deseti let a velké množství literatury (15 zdrojů) má studentka v seznamu 

literatury, ale už s nimi nepracuje v průběhu psaní textu. Dále také naopak, literatura je citována 

v textu, ale není uvedená v seznamu literatury. 

Průzkumné šetření je realizováno pomocí rozhovorů, metodika sběru dat je popsána srozumitelně a 

získaná data jsou prezentována pomocí tabulek a přiložených komentářů. 

V diskuzi adekvátně odpovídá na stanovené výzkumné otázky a srovnává své výsledky s dostupnou 

literaturou. Oceňuji rozsah diskuze – celkem 6 stran. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

Jaké máte zkušenosti s vedením ambulance Vy osobně? Jak hodnotíte spolupráci pacientů? 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F) 
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*F = nesplněno 


