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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       

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    



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

0 %. Práce není plagiátem. 

 

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

 

Studentka si vybrala typ práce, který pro ni byl z počátku hůře uchopitelný. Oceňuji její snahu, se kterou 

se pokusila s úkolem vyrovnat. 

Kapitola 7 nazvaná „metodika“ se měla pravděpodobně nazývat „praktická část“. V metodice není 

uvedeno, z jakých odborných zdrojů studentka čerpala. V popisu rešeršní činnosti není uvedeno, jaká 

klíčová slova byla zadávána a proč bylo vyřazeno 37 studií po přečtení abstraktů. Studentka v popisu, 

jak získávala studie, pracuje chaoticky s pojmy „články z databází“ a „články z odborných časopisů“. 

Ze slov studentky by se dalo vyvodit, že studie nalezené v databázích nebyly publikovány v odborných 

časopisech.  

Ve výsledcích studentka shrnula, jaké typy katétrů byly v nalezených studiích použity a jaké u nich byly 

popsány komplikace. Velmi přehledně jsou výsledky uvedeny v grafu na s. 44. Shrnutí problematiky 

ošetřovatelské péče o centrální žilní katétry bylo provedeno ze dvou článků. Pro vyvození závěrů by 

bylo vhodné použít více zdrojů. Diskuse je spíše shrnutím výsledků, chybí hlubší rozbor problematiky. 

 

I přes výše popsané nedostatky práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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*F = nesplněno 


