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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): 

< 5%  -  není plagiát 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentkou byla za téma práce zvolená často diskutovaná problematika zvládání pooperační bolesti. 

Teoretická a průzkumná část bakalářská práce (dále BP) je rozsahově téměř shodná.  

V úvodu je popsáno, proč si studentka za téma BP vybrala právě tuto problematiku - uvádí, že výstupem 

práce je identifikovat problém ve sledování a tišení bolesti, což bylo splněno. 

V teoretické části vychází z aktuálních zdrojů, které využívá v přímé i nepřímou citaci. Tato část je psaná 

přehledně s logickou návazností kapitol a je dostatečným východiskem pro praktickou část práce.   

Průzkumnou část studentka ve své práci občas nazývá výzkumnou (např. str. 13 a 14). V této části v úvodu 

neuvádí průzkumné otázky, ale cíle průzkumné části, které jsou v celé BP uvedeny třikrát.  

Odkaz na dotazník vlastní tvorby je uvedený chybně jako příloha D, pod kterou se nachází edukační 

materiál.   

Dotazník obsahuje 19 otázek, přivítala bych jejich lepší formulaci (např. otázka 8 nebo 9). Také otázku  

č. 1 je zbytečné respondentům pokládat, jelikož v analýze dat studentka nepracuje s rozlišením odpovědí dle 

pohlaví. Domnívám, že je zbytečné tázat se respondentů, zda pro ně byly informace dostačující - na 

předchozí otázku uvádějí, že nebyli informováni nebo si nevzpomínají, že informováni byli  (otázka č. 6 a 7). 

Analýza dat je dobře zpracována v přehledných grafech a dvou tabulkách. V diskuzi jsou zjištěná data 

porovnána se čtyřmi pracemi s podobnou problematikou a jedním tištěným zdrojem. Bylo by přehlednější, 

kdyby studentka uváděla, která zjištění jsou shodná nebo se naopak liší od jmenovaných titulů.  

K závěru práce nemám podstatné výhrady. Kladně hodnotím opatření k odstranění zjištěných nedostatků, 

které jsou uvedeny na str. 53.  

Studentka čerpala z 28 tištěných i internetových zdrojů včetně zahraničních. 

V  práci se nacházejí občasné chyby, jako například chybějící písmeno ve slově nebo chybějící celé slovo ve 

větě, tečka za větou. Seznam zkratek není abecedně seřazený.  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1) Vysvětlete nám, z kterých Vámi zjištěných informací v BP usuzujete, že je bolest bagatelizovaná, 

nedostatečně sledovaná a léčená, jak uvádíte na str. 53? Na téže stránce totiž uvádíte, že z výsledků 

průzkumu v daném zdravotnickém zařízení je sledování a tišení pooperační bolesti ve většině 

případů velmi dobře zvládáno? 

 

2) Objevují se zjištěné nedostatky, které ve své BP popisujete i na oddělení, kde pracujete?  Pokud ano, 

jakým způsobem budete Vámi navržená opatření k odstranění nedostatků realizovat?   

 

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