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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 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 – 1 %. Práce není plagiátem. 

 

 

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

 

Spolupráce se studentkou byla navázána v rámci dlouhodobého sledování kvality poskytované péče 

v souvislosti s managementem bolesti, na kterém se podílí více studentů FZS pod vedením vedoucí 

práce. Proto byl pro tuto bakalářskou práci využit a mírně upraven dotazník, který byl vytvořen vedoucí 

práce pro projekt SGS_2017_015 Kvalita a bezpečí ve zdravotnictví. Mylně však ve své práci studentka 

uvádí, že je dotazník standardizovaný (s. 36).  

 

Celkovou kvalitu práce snižují stylistické a gramatické chyby (skloňování přídavných jmen).  

 

Studentka využívala velké množství konzultací, spolupracovala, připomínky téměř vždy akceptovala. 

Byla by vhodná její větší samostatnost.  

 

Výsledky práce budou využity manažery zařízení, kde průzkum probíhá, což je velkým přínosem 

bakalářské práce pro praxi. 

 

Bakalářskou práci Veroniky Vašíčkové doporučuji k obhajobě se známkou B. 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) B 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


