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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): Nejvyšší míra podobnosti je 6%. Počet 

podobných dokumentů je k 6. 8. 2018 jeden. Jde o Chartu práv dětí, kterou studentka cituje a dále 

uvádí v přílohách. Další dokumenty mají míru podobnosti pod 5%, což podle nalezených výsledků 

považuji za nepodstatné.  

 

 

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

Práce Veroniky Sládečkové mapuje přehledně, systematicky a zdařile pohled dětských pacientů na 

prostředí jejich dětských nemocničních pokojů. Studentka našla odpovědi na své výzkumné otázky a 

vytvořila pěkný přehled příležitostí ke změnám na daných odděleních. Ten může sloužit zdravotníkům 

i manažerům jako inspirace ke zlepšení kvality péče.  

 

Velmi dobře se vypořádala s tím, že k danému tématu není ucelená literatura ani aktuální publikované 

výzkumy.  

 

Výrazně oceňuji samostatnost a včasnost zpracování práce.  

 

Celkově vidím práci jako přínosnou, zdařilou a svým způsobem ojedinělou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 6.8.2018       ........................................................... 
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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 


