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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  B     

Členění kapitol, návaznost  B     

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah   C    

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

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: 

 

Diplomovou práci Bc. Andrey Benešové považuji za velmi kvalitní. Je zpracována s pečlivostí po 

obsahové, metodické i formální stránce. Výstupy jsou pro praxi důležité a užitečné, domnívám se, že by 

měly být prezentovány v odborném časopise. Kvalitní je i práce studentky s odbornou literaturou. 

Výtku mám pouze k teoretické části práce. Přesto, že je zpracována s pečlivostí, velice přehledně a tak, 

že by mohla být použita jako učební text, je pro účel práce velmi rozsáhlá. Některé pasáže jsou ve vztahu 

k tématu zbytečné nebo zbytečně podrobné, přičemž studentka nevysvětluje, proč jsou zařazeny. 

Paradoxně toto vysvětlení podává u kapitoly 2.5 Perioperační hypotermie, kde to naopak není třeba.  Na 

straně 23 je chybně uvedeno, že hypotermie znamená přehřátí.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Můžete více popsat speciální oblečky, které se používají na operačních sálech jako aktivní 

metoda ohřevu pacienta (materiál, funkci, cenu, výhody, nevýhody apod.)?   

 

2. Uvádíte, že výstupem Vaší práce je standard, ale předkládáte návrh záznamu. Vysvětlete pojem 

standard. Je Vámi navrhovaný záznam skutečně standardem? Jak s návrhem dále naložíte? 

 

 

 

 

 

 

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

 

A 

 

 

 

 

 
Dne: 23. 5. 2019      ........................................................... 

                               Podpis  

 

 

 

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


