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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): 
< 5% práce není plagiát 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Autorka v teoretické části prokázala orientaci v práci s odbornou literaturou k sestavení odborného textu 

na úrovni odpovídající požadavkům kladeným na tvorbu bakalářské práce. Průzkumná část logicky 

navazuje na charakterizovaná teoretická východiska a celá práce působí uceleně.  

Prezentace průzkumných dat je autorkou zpracována přehledně v souladu a s naplněním stanovených 

cílů práce. V diskuzi autorka využívá získaná data pro komparaci s odbornými zdroji informací 

v patřičném rozsahu.  

Předloženou práci považuji za aktuální příspěvek ke sledování problematiky agresivního chování 

pacientů vůči zdravotnickému personálu a zajištění bezpečí personálu nemocnic. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. V úvodu práce uvádíte, že jste se během své odborné praxe setkala s projevy agresivity pacientů. 

Zkuste prosím porovnat svá průzkumná zjištění s vašimi osobními zkušenostmi ohledně zajištění 

bezpečnosti zdravotnického personálu. 

 

2. V závěru práce konstatujete přínos vaší práce, který vidíte ve zvýšení povědomí o této problematice, 

která není dostatečně řešena. Pokuste se prosím více objasnit toto vaše tvrzení. 
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