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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 % shoda – není plagiát 

 

 

 

 

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

 

Studentka Kateřina Pšádová zpracovala bakalářskou práci na téma „Znalost aktualizovaných 

guidelines pro kardiopulmonální resuscitaci u všeobecných sester.“ Teoretická část práce řeší zejména 

neodkladnou první pomoc, zejména kardiopulmonální resuscitaci, její historii, vývoj a nejnovější 

postupy. Průzkumná část (v anotaci nesprávně uvedena jako praktická), zjišťuje znalosti sester 

z oddělení chirurgických, interních a ambulancí pomocí anonymního dotazníku se znaky 

vědomostního testu. Pozitivně hodnotím autorkou vytvořený informační leták, který zaměřila na 

zjištěné problémové oblasti. V práci je pár drobností, jako často používaná „ich forma“ místo trpného 

rodu, nejsou abecedně řazené zkratky v Seznamu zkratek a značek. 

Dle mého názoru je bakalářská práce velmi zdařilá. Studentka pracovala vždy s velikým zájmem o 

tuto problematiku.  

Práci doporučuji k obhajobě.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 17. 8. 2018                                                                  

                                                                                            Markéta Papršteinová, Ph.D.    

                                                                                                               Podpis  

 

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 
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2,5 D 
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*F = nesplněno 


