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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      

Průzkumné 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    

Pravopis  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Spolupráce   X    



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

0 %, práce není plagiát.  

 

 

 

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

 

Kladem práce jsou reálně stanovené cíle, výborně napsaná metodika průzkumného šetření a velmi dobře 

zpracovaný závěr.  

 

Kvalitu práce snižují stylistické chyby a formální chyby při citacích porovnávaných prací v diskusi.  

 

Spolupráce se studentkou byla navázána v rámci dlouhodobého sledování kvality poskytované péče 

v souvislosti s managementem bolesti, na kterém se podílí více studentů FZS pod vedením vedoucí této 

práce. Významná studentčina zjištění potvrdila výsledky studenta, který dělal podobný průzkum na 

stejných odděleních v loňském roce. Všechny výsledky bakalářské práce studentky Vařečkové budou 

předány vedoucím pracovníkům partnerského zdravotnického zařízení a budou využity ke zkvalitnění 

managementu pooperační bolesti v tomto zařízení. Výsledky budou společně s výsledky ostatních 

spolupracujících studentů prezentovány na odborných konferencích. 

 

 

 

 

 

 

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


