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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu A      

Členění kapitol, návaznost A      

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah A      

Metodika 

Cíle práce   B     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost A      

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky A      

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  A      

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, osobní přínos A      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony A      

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  B     

Spolupráce A      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Míra shody méně než 5 %. Práce není plagiát. 

 

 

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

 

Téma práce je aktuální, vychází z potřeb praxe a koresponduje s vědecko-výzkumným zaměřením 

fakulty (práce vznikla v rámci projektu SGS). Výsledky získané kombinací dvou metod poukazují na 

závažná rizika v procesu zacházení s léčivými přípravky ve sledovaném zařízení. Studentka je 

prezentuje přehledně, pomocí Ishikawova diagramu, fotografií a kvalitních slovních komentářů. 

V každé kategorii výsledků předkládá konkrétní doporučení pro praxi, což by mohlo být vhodným 

vodítkem pro management sledovaného zařízení. Ač jsou výsledky platné pouze pro konkrétní 

zařízení, budou prezentovány v odborné veřejnosti. Je třeba upozornit na zjištěná rizika a nabídnout 

návod k dalším podobným výzkumům. To považuji za největší přínos práce. 

Studentka pracovala systematicky, zodpovědně, s velkým zájmem o sledovanou problematiku, čas si 

dobře rozvrhla, na konzultace chodila připravená, dokázala o daném tématu diskutovat. Připomínky 

vedoucí práce dokázala výborně zapracovávat.   
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*F = nesplněno 


