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Kritéria hodnocení práce

A

Hodnocení
B C D E

Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu
Členění kapitol, návaznost

X
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
Přehlednost, jasnost

X
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
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X

F

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): méně než 5 %.
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Práce se zabývá velice zajímavým a aktuálním tématem. Teoretická část je členěná do kapitol přehledně
a texty obsahují informace pojící se s tématem práce, které jsou dobře rozpracované. V práci se objevuje
dvojí citace pravděpodobně způsobenou zvoleným typem citování. Také se v teoretické části vyskytují
odstavce bez citace nebo jsou citovány zdroje výrazně starší 10 let. Autorka nesprávně používá pojmy
výzkum, průzkum, praktická část práce, výzkumné otázky.
Metodika by mohla obsahovat navíc informace ještě o přesném rozložení počtu respondentů a více
rozpracovaná.
Některé položky v dotazníku obsahují dvojité dotazování, třeba chodíte do práce ráda, těšíte se na
směnu? Jsou dvě zcela odlišné otázky. Celkově je prezentace dat a jejich interpretace přehledně dobře
zpracována.
Práce svým zpracováním odpovídá požadavkům na Bc práci a vyskytují se v ní drobné chyby. Z tohoto
důvodu hodnotím práci B.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1- Na základě čeho jste analyzovala pracovní spokojenost všeobecných sester v teoretické části?
2- Kdybyste jako manažerka měla za úkol zapracovat na motivaci současných a nově nastupujících
sester, jak byste s tím pracovala?

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