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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 %: 

< 5 % 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Tereza Pešoutová vypracovala teoretickou bakalářskou práci na aktuální téma. Kladně  

hodnotím především to, že v práci použila zdroje, které jsou s ohledem na tento typ práce vhodné a 

nezřídka cizojazyčné. S ohledem na volbu typu práce bych pouze doporučila zdroje více střídat -  př. 

Bulíková str. 20 – 23. Dále by bylo vhodné citovat dle doporučení (příjmení, rok), seznam zdrojů 

abecedně seřadit, zdroje legislativy uvést i v použité literatuře a legislativu uvádět v aktuálním znění. 

Kvalitu práce bohužel mírně snižuje také její celková úprava (krátké podkapitoly, překlepy, 

terminologie).  

Naopak oceňuji přehledně a čtivě zpracovanou praktickou část práce, která jistě byla velmi náročná. 

Zde bych pouze doporučila s ohledem na konečný výběr článků, omezit popis anatomie a doplnit 

místo toho teoretické poznatky o terapii PCI nebo trombolýzou a popsat systém péče o pacienty 

v přednemocniční péči u nás. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Proč v názvu práce neuvádíte zaměření na koronární problematiku? 

2. Můžete na základě závěru vaší práce uvést doporučení pro další výzkum v této oblasti v našich 

podmínkách? 
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*F = nesplněno 


