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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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika x      

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Spolupráce x      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): posouzen – není plagiát (0-5%) 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Soňa Lohynská si zvolila pro svoji práci aktuální téma a své průzkumné šetření prováděla u 

dětských respondentů, s kterými vedla rozhovory, což pokládám za dosti náročné. V teoretické části 

popsala specifické onemocnění jeho rozvoj související s dětským věkem a dospíváním a ošetřovatelskou 

péčí, která je opět zaměřena na péči o dětské pacienty. V praktické části prezentuje data analyzovaná 

pomocí programu Atlas ti. V diskuzi porovnává svá zjištění s třemi dalšími autory, kteří se zabývají 

otázkou tohoto onemocnění v podobném směru, ale práce sama metodou kvalitativního šetření zatím 

nebyla provedena, na základě svých zjištění navrhuje doporučení pro praxi, souvisejí s podporou a 

motivací dětí k dodržování léčebného režimu. Cíl práce byl splněn. V práce se vyskytuje minimum 

gramatických a formálních chyb. 

 

Práce přináší data z pohledu dětí, které trpí, tímto onemocněním v tom jsou hodnotné svou jedinečností. 

Rozhovory s dětmi byli jistě i pro samotnou studentku náročné stran kladení otázek a trpělivosti.  

Studentka na konzultace vždy chodila připravená a k práci přistupovala zodpovědně, i přestože se 

potýkala s problémy, které vycházeli z vybrané skupiny respondentů. 

 

 

 

 

 

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 


