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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): 

Není plagiát. 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Předkládaný text má vysokou odbornou úroveň. Zejména bych vyzdvihla práci s informačními 

databázemi a nastavení strategie vyhledávání a kvalitní diskuzi zjištěných poznatků. Pouze v teoretické 

části nacházím nepřesnost v uvedeném materiálu (PVC), z něhož je vyroben hrudní drén (str. 57), ale 

může se jednat o citaci nekvalitního zdroje. V praktické části bych doporučila anonymizovat pracoviště, 

kde byla data získána. Vhodné by bylo v prezentaci výsledků zvolit buď tabulku nebo graf, nikoli obojí 

zobrazení. 

Doporučuji diplomantce zpracovat získané výsledky do článku pro odborný časopis. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Z jakých materiálů jsou zpravidla vyrobeny hrudní drény? A proč je PVC nevhodný materiál 

pro hrudní drenáž? 

2. Co nesmí chybět v dokumentaci pacienta se zavedenou hrudní drenáží při předání z operačního 

sálu? 

 

 

 

 

 

 

 

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 


