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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

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):  

 

Při kontrole plagiátů bylo zjištěno < 5 % shody  

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

Práce byla součástí Studentské grantové soutěže 2018 (SGS_2018_011) Bezpečná perioperační péče. 

Studentka se zúčastnila s přednáškou Prevence IMCHV v souvislosti s předoperační přípravou 

konference Nové trendy v ošetrovateľstve V (2018) v Trnavě a na Studentské vědecké konferenci 2019 

(FZS) prezentovala svůj výzkum.  

Diplomová práce se zabývá problematikou předoperační přípravy pacientů před operačním výkonem – 

tématem, kterému řada zdravotnických zařízení zůstává mnohé dlužna. Studentka se o tom přesvědčila 

při konfrontaci s manažerem nemocnice na Studentské vědecké konferenci.  

Předkládaná práce je přiměřeného rozsahu s odpovídajícím poměrem mezi teoretickou a praktickou 

částí. Teoretická část přehledně popisuje pojem IMCHV, jeho rozdělení, výskyt a možnosti prevence. 

V praktické části je patrná určitá bezradnost v nakládání se získanými daty z kvalitativního šetření, což 

vede k nepříliš přesvědčivému splnění všech vytčených cílů či je splnění cíle popsáno s přílišnou 

stručností. Diskuze je poněkud nepřehledná, i když na většinu empirických cílů odpověď poskytuje.  

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: ........15.6.2020...........                                                                Mgr. Jana Wichsová, Ph.D 
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