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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   C    

Členění kapitol, návaznost  B     

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah   C    

Metodika 

Cíle práce   B     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod  B     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  A      

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky A      

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   B     

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, osobní přínos A      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony A      

Stylistika A      

Gramatika A      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Míra shody je méně než 5 %. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka se v práci zabývá oblastí, o které je třeba vzhledem ke stárnutí populace v odborné 

ošetřovatelské literatuře hodně psát a diskutovat.  

Stanovené cíle jsou dle mého názoru zbytečně obšírné, zejména v teoretické rovině práce. Nebylo nutné 

se zabývat celou koncepcí a historií paliativní péče.  

Náročně je pojata i metodika práce (ohniskové skupiny, validace dotazníku, dotazníkové šetření, 

statistická analýza dat).  

Oceňuji velké množství práce, které studentka udělala, i to, že s výsledky práce dále pracuje, že jsou 

využívány v praxi pro zlepšení péče o umírající pacienty. Domnívám se, že by bylo vhodné závěry práce 

publikovat v odborném časopise.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jak mohou zdravotníci projevovat úctu a respekt k umírajícím pacientům? Uveďte konkrétní 

příklady při jednotlivých ošetřovatelských činnostech, výkonech.  

 

2. Vysvětlete podstatu pojmů religiozita a spiritualita. Jak se liší? Jaké potřeby s nimi souvisejí? 

 

 

 

 

 

 

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


