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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 %: 0% 

 

 

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

 

Téma bakalářské práce je širší, než práce samotná. Cíle práce odpovídají názvu. Hlavní cíl lze splnit jen 

částečně, protože výzkumným nástrojem práce je dotazník se znalostními otázkami. Další cíle jsou 

vhodně zvolené a navazují na ně výzkumné otázky.  

Teoretická část je zdařilá. 

 Výzkumná otázka 5 nenavazuje na žádný cíl práce. 

Metodika je srozumitelná, Dotazník, ze kterého studentka vychází je dobře zpracovaný a výsledky z něj 

jsou v analýze uvedeny správně.  

Diskuze je kvalitní, čerpá z literárních zdrojů i porovnává výsledky s jinými závěrečnými pracemi. 

V závěru shrnuje zjištěné informace, nedává doporučení pro praxi jako takové, ale klade si jako 

školitelka KPR v jejich nemocnici úkoly, které by znalosti v KPR posunuly dále. Hlavní cíl bohužel 

nebyl splněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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