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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): 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Předkládaná práce je poměrně rozsáhlá. Poměr teoretické a praktické části je odpovídající. Teoretická 

část je zpracována přehledně a poskytuje solidní základ pro část praktickou.  V praktické části uvádí 

diplomantka 17 výzkumných otázek.  

Některé otázky v dotazníku pro všeobecné sestry nejsou jednoznačné, protože více než 1 odpověď je 

možná (např.: PARÉZA NERVUS LARYNGEUS RECURRENS po TE: 

a) Je komplikací, která způsobuje huhňavost či nesrozumitelnost řeči 

b) Je komplikací, která způsobuje dysfónii, dysfágii a inspirační dušnost – řeší se 

zajištěním dýchacích cest a chirurgicky 

c) Není komplikací po TE) 

Dotazník často obsahuje přímo dotaz na výzkumnou otázku. To vede k tomu, že získanou informaci 

nelze již dále rozvést.  A v diskuzi se často opakuje pouze již řečené. (např.: VO - Zjistit, zda jsou 

všeobecné sestry spokojené s dostupnými edukačními materiály., dotazník - Jste spokojeni s dostupnými 

edukačními materiály?) 

Celkově obsahuje empirická část velké množství informací, které ne vždy souvisí s kompetencemi 

všeobecných sester, na něž je práce primárně zacílena. 

Studentka dobře pracuje s literárními prameny, seznam literatury je odpovídající.   

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Jak jste prakticky prováděla retrospektivní studii? 

Proč byli z šetření vyřazeni někteří pacienti? 

Vysvětlete pojem ankylostoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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