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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 %, diplomová práce není plagiát. 

 

 

 

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

 

Studentka Bc. Dominika Cvejnová, DiS. vypracovala diplomovou práci na téma: „Hodnocení tělesné 

teploty u pacientek podstupujících operační výkon císařský řez“. Téma je aktuální vzhledem ke 

studovanému oboru, a proto je výběr považuji za přínosný. Poměr teoretické a praktické části je 

vyvážený. 

Teoretická část je rozdělená do 5 kapitol zabývajících se problematikou tělesné teploty v perioperačním 

období (jejím měřením, hodnocením či možnostmi zahřívání) včetně popisu péče o pacientky 

podstupující výkon císařský řez. Kapitoly jsou za sebou logicky řazené. Tato část je popsána dostatečně 

a přehledně.  

Průzkumná část byla zaměřena na hodnocení tělesné teploty u pacientek podstupujících operační výkon 

císařský řez. Dále, zde porovnávala rozdíl mezi klientkami, které byly aktivně zahřívané a nezahřívané 

a případný výskyt pooperačních komplikací. Pro sběr dat byl vytvořen záznamový arch vlastní tvorby. 

Charakteristika průzkumného vzorku, metodika průzkumného šetření, výsledky i diskuse jsou popsány 

dostatečně. Cíle práce byly splněny. 

Studentka pracovala s velkým počtem literárních zdrojů, uveden soupis 80 bibliografických citací 

včetně velkého množství zahraniční literatury.  Přibližně  ¾ citovaných literárních zdrojů není starší 5 

let. Drobnou výhradu mám pouze k odkazu na starou verzi kompetenční vyhlášky (č. 424/2004 Sb.) 

Po formální stránce je předložená práce v pořádku, ojediněle se vyskytují překlepy. Studentka využila 

konzultací přiměřeně, aktivně spolupracovala, většinu připomínek akceptovala. 

Studentka byla zařazena do projektu SGS, aktivně se zúčastnila školního kola Studentské vědecké 

konference na FZS UPa a prezentovala výsledky na konferenci 3. královéhradecký perioperační den. 
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