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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 

Dodržení směrnice, šablony   x    

Stylistika   x    

Gramatika   x    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh      x 



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Míra shody byla posouzena na hodnotě 0 %. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Níže bych ráda uvedla několik připomínek ke zpracování závěrečné práce: 

 

V názvu práce a anotaci studentka uvádí, že cílem práce je zjistit, jaký vliv má periodické školení 

sester na kvalitu prováděné resuscitace, nicméně v práci a stanovených cílech se studentka zabývá 

pouze hodnocením úrovně znalostí všeobecných sester o resuscitaci a s ní souvisejícími náležitostmi, 

nicméně nehodnotí kvalitu jako celek. Hodnocení úrovně znalostí může být pouze jednou částí 

spadající pod kvalitu, tudíž by bylo vhodné použít v práci i jinou výzkumnou techniku – např. 

pozorování, či zvolit jiný název práce. Studentka v názvu práce uvádí, že bude hodnotit vliv 

periodického školení, na což by bylo vhodné využít např. metodu pre-test a post-test a opět spíše volit 

metodu pozorování, ne pouze hodnocení úrovně znalostí po jednom proběhlém školení. Dále uvádím 

několik dalších připomínek: 

  

- V teoretické čísti práce studentka neuvádí u citací čísla stran.  

- Citace 3 a více autorů jsou uváděny chybně (např. str. 17, 25 atd.) 

- Stanovené dílčí cíle a průzkumné otázky spolu nekorespondují. 

- Ve výzkumných otázkách jsou uvedeny procentuální hodnoty mající hodnotit úspěšnost či 

neúspěšnost odpovědí na položku, což není doporučováno. 

- Studentka uvádí 4 průzkumné otázky, nicméně otázky 2,3 a 4 jsou podotázkami otázky č. 1 a 

neodpovídají na stanovené cíle a nehodnotí vliv periodického školení na kvalitu prováděné 

KPR. 

- Cíl č. 2 má hodnotit správnost vlastního postupu prováděné KPR pro což není zcela vhodné 

zjišťovat formou znalostního dotazníku, případně by se mohlo jednat o podcíl cíle č. 1 či jej 

místo „hodnocení správnosti postupu“ nazvat např. „hodnocení úrovně znalostí v oblasti 

postupu prováděné KPR“. 

- Výzkumná otázka 3 se ptá na to, zda mají všichni dotázaní na svém oddělení defibrilátor, což 

je chybně položená výzkumná otázka, neovlivnitelná vlivem periodického školení. 

- Výzkumná otázka č. 5 je chybně položena, opět neodpovídá cílům ani názvu práce. 

- Demografické (identifikační údaje) je obecně doporučováno řadit na konec dotazníku. 

- Přílohy od str. 69 jsou prakticky nečitelné. 

 

Závěrem bych doporučila změnit název práce a na tomto základě vybrat vhodnou výzkumnou metodu, 

nicméně s vytvořeným znalostním dotazníkem by se dalo dále dobře pracovat. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Co vše dle Vás spadá pod hodnocení kvality prováděné KPR? 

2. Z jakého důvodu jste si stanovila jako nepostupitelnou mez úspěšnosti ve znalostních 

položkách 80 %? 

 

 

 



 
 

 

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

 

F 

 

 

 
Dne:        ........................................................... 
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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 


