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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu A      

Členění kapitol, návaznost A      

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah A      

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  A      

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky A      

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  A      

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, osobní přínos A      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony A      

Stylistika A      

Gramatika A      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

 

Nejvyšší míra podobnosti není větší než 5 %. Práce není plagiát. 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Práce má dobře promyšlené cíle a metodiku. Teoretická část je výborně zpracovaná, má přehledné 

kapitoly a podkapitoly, kde studentka obratně popisuje podstatnou teorii. 

Průzkumná část je velice srozumitelná, jasná, přehledná. Studentce se velice dobře podařilo splnit zadání 

práce včetně stanovených cílů práce.  

 

Na straně 44 v závěru má studentka srovnání s literaturou, které by mělo být v diskuzi. 

 

Práce má důležitý význam především pro pracoviště, kde průzkumná část probíhala. 

 

Velice čtivá, hezká a zdařilá práce, oceňuji na ní odvedenou práci. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

1. Proč si myslíte, že průměrná hodnota akutní pooperační bolesti je právě v 8. hodině po operaci 

podobná výsledné hodnotě ihned po operaci? Co se tam děje a proč? 

 

2. Co byste dělala jako manažerka kvality, kdyby Vám student donesl výsledky tohoto průzkumu 

(jaká opatření)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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