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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       

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): <5 %, není plagiát 

 

Studentka Eliška Hrušková vypracovala bakalářskou práci na téma: Specifikace potřeb u pacienta 

s jaterní cirhózou. Teoretická část je zpracovaná přehledně a představuje teoretická východiska pro 

zpracování praktické části práce.  

Pro praktickou část práce studentka zpracovala osm kazuistik. Tři z nich uvedla v plném 

rozsahu do práce, ostatní se stručným popisem pacienta. Kazuistiky vycházejí 

z individuálních potřeb pacienta s jaterní cirhózou. 

V diskuzi adekvátně diskutuje o zjištěných výsledcích a v závěru studentka uvádí doporučení 

pro praxi. Jako výstup své práce si studentka zvolila vytvoření informační mapy péče u 

pacienta s jaterní cirhózou přijatého k plánované paracentéze ascitu. Mapa péče má pomoci 

sestrám při plánování péče a ošetřování pacienta. Pokud studentka poskytne tuto mapu 

všeobecným sestrám, postrádám zde uvedení autora práce a pod kterou univerzitou byla mapa 

péče zpracována. 
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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 


