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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): posouzen – není plagiát (0-5%) 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Jana Vařeková si zvolila velmi aktuální téma, které je již delší dobu středem pozornosti 

především v oborech chirurgických a intenzivní medicíny. Teoretická část je zaměřena na popis a 

vysvětlení souvislostí týkajících se bolesti a péče o pacienta s bolestí. Zabývá se i ošetřovatelskou 

diagnostikou s akutní bolestí, zde je vidět určitá neobratnost při stanovení cíle a intervencí a zde by bylo 

s výhodou propracovat více. 

V praktické části jsou stanoveny čtyři průzkumné otázky, které navazují na stanovené cíle a které se 

podařilo splnit. Poctivě je popsána metodika průzkumného šetření. Studentka ke sběru dat využívala jak 

sledovací arch, který je již používán a tak dále použila i doplňujících otázek, které také uvádí 

v prezentaci dat. Sledování bolesti u pacientů probíhalo opakovaně v předem stanovených časových 

intervalech a tyto jsou popsány v přehledných tabulkách. Studentka sledovala jak intenzitu a vývoj 

bolesti tak spokojenost pacientů se zdravotní péčí. Tyto data jsou, pak dále prezentována pomocí grafů 

opět jsou doplněna o slovní úryvky pacientů z rozhovoru. Velmi pěkně komentuje data v diskuzi. V celé 

práci pracuje s dostatečným množstvím aktuální zdrojů.  

Výstupem práce je vypracovaný sledovací arch – Akutní karta na 24 hodin, ve které je možné 

zaznamenávat, sledovat a hodnotit bolest pacienta. 

V práci se vyskytuje minimum stylistických a formálních chyb. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Můžete ještě jednou vysvětlit, jak probíhaly polostrukturované rozhovory ? 

2. Sama hodnotíte, že bolest není sledována hodnocena v některých případech dostatečně i podle 

zápisů v dokumentaci, myslíte, že je možné podniknout ještě další kroky kromě vypracování 

„akutní karty“ ? 

 

 

 

 

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