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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 Věra Králová si zvolila velmi aktuální téma pro svoji bakalářskou práci a také 

vytvořila materiál/list pro potřeby ošetřovatelské péče v ambulanci. Teoretická část je přehledná a 

popisuje všechna důležitá zjištění pro splnění cíle, který byl stanoven. Praktická část je poctivě 

zpracována a uvedeny jsou 3/10 nejzajímavější kazuistiky.  

Opravdu velmi přehledně jsou zpracovány ošetřovatelské diagnózy uváděných pacientů.   

Vycházejí z individuálních potřeb, řazeny jsou podle naléhavosti a dále jsou rozpracovány 

včetně cílů a intervencí  a následně vyhodnoceny. 

Z pohledu stylistického zpracování a gramatiky jsou zde drobné chyby a opakující se slovní vyjádření. 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Materiál, který jste vytvořila je pro potřeby interních a specializovaných pracovišť?  

 

Jak na Vás toto téma a dále pak i práce s pacienty s touto diagnózou zapůsobilo? 

 

 

 

 

 

 

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


