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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 Veronika Jeřábková zvolila téma aktuální a přínosné pro klinickou praxi. Hlavní cíl a také 

dílčí cíle práce byly splněny. Práce je přehledná a pečlivě zpracována. Zjištěná data jsou prezentována 

pomocí tabulek a grafů, a jsou i dále rozpracována data z jednotlivých oddělení (chirurgické a interní 

obory). Dotazníkové průzkumné šetření bylo doplněno o pozorování. Na základě zjištění byl vytvořen 

návrh pro praxi, který může být prakticky využíván. 

V práci se vyskytují minimálně formální a stylistické chyby. Použito bylo také dostatečné množství 

zdrojů a studentka s nimi vhodně pracovala v celé práci včetně diskuze, kde svoje zjištění porovnává 

s dalšími pracemi. V závěru stručně shrnuje svá zjištění. 

 

Studentka pracovala soustavně od začátku, vždy chodila na konzultace připravená a adekvátně reagovala 

na připomínky, dodržovala domluvené termíny. Její spolupráce a přístup k práci byl příkladný. 

  

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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Dne:   5. 8. 2019                   .......................................................... 

                               Podpis  

 

 

 

 
1)    

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 

*F = nesplněno 


