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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        

Dosažení stanovených cílů       

Význam pro praxi, osobní přínos       

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony   X    

Stylistika   X    

Gramatika   X    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Méně než 5 %. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Práce zabývající se centrálními žilními katetry je rozdělena na část teoretickou, praktická část je chybně 

pojmenována metodika. V názvech některých názvů kapitol se objevují dvojtečky na konci. Kapitoly 

jsou však dobře řazené a vhodně za sebou.  

V teoretické části se objevují typografické chyby ve způsobu citování a je užíván jeden zdroj na více 

stránkách. Objevují se zde celkově chyby v úpravě textu a řádkování, v menším množství stylistické a 

gramatické chyby. Chybně je nazván i typ práce, což je rešerše. Určitá místa by bylo vhodné vysvětlit 

pod čarou, například krycí materiály, kde jejich popis je v závorce za názvem. Zmatečně působí kapitola 

6.4 zabývající se komplikacemi, kde jsou blíže vysvětlené pouze některé. Bylo by vhodné zdůvodnit, 

proč autorka vybrala právě ony komplikace a na základě čeho se rozhodla.  

V kapitole 7, od níž by měla být praktická část nebo alespoň dle cílů literární rešerše pod názvem 

metodika by bylo vhodné vytvoření mapy, která by ilustrovala postup vyhledávání.  

Prezentace výsledků je přehledná a doplněna grafy, které velice dobře ukazují výsledky. 

Diskuze by měla být doplněna otázkami, na které si autorka odpovídá a komparuje je s jinými zdroji. 

Porovnání diskuze obsahuje, avšak není zde jasné, jakým směrem autorka chtěla svou práci směřovat, 

což neplní funkci diskuze. Jsou zde shrnuty výsledků studií, ale není zřejmý záměr autorky.  

Přes výhrady ke způsobu diskuze práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1- Co Vás vedlo k vyřazení 37 studií po přečtení abstraktu? Co bylo důvodem, že nebyly vhodné? 

2- Který z katétrů je dle Vás, Vašich zkušeností nejvýhodnější z hlediska ošetřovatelské péče a při 

dobré péči je spojen s nejméně komplikacemi? 

 

 

 

 

 

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

 

D 

 

 

 

 

 
Dne:        ........................................................... 
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