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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): práce posouzena není plagiát 

 

 

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

 

Studentka Lucie Langerová si zvolila téma přínosné a aktuální pro ošetřovatelskou praxi. Svůj 

průzkum zaměřila na mapování vývoje bolesti a související aspekty ošetřovatelské péče podle 

stanoveného hlavního cíle práce, nástrojem pro sběr dat byl vytvořený sledovací arch. 

Dále zpracovala dvě kazuistiky pro přiblížení ošetřovatelské péče a ovlivnění bolesti, které 

měly v závěru obsahovat v případě potřeby pouze výčet zvažovaných ošetřovatelských diagnóz 

(nepřesně uvádí, že byly zpracovány jako ošetřovatelské procesy).  

Studentka zpočátku pracovala aktivně a samostatně, při dokončování práce se projevil 

nedostatek času pro konečné zapracování poznámek, kontrolu a odstranění nedostatků. V práci 

se objevují formální nedostatky mezi, př. nesprávné citace příspěvků z periodik, stylistické  

a pravopisné chyby, na které byla upozorněna.  

Grafy, které byly konzultovány a připomínkovány jsou ve finální verzi bez osy x a y, a nepřesně 

komentovány. Nesprávně označené jsou sledovací archy pacientů, kterou jsou vloženy do 

výsledků, ale uváděny jsou jako přílohy A, B a to i v odkazech v textu. 

V diskuzi studentka správně porovnává svá zjištění s vhodně zvolenými třemi závěrečnými 

pracemi a diskutuje stanovené průzkumné otázky. Shrnuje všechny části práce a výstupem je 

vytvořený sledovací arch - který byl použit pro potřeby průzkumu a může být dále používán 

v klinické ošetřovatelské praxi. Bylo použito dostatečné množství zdrojů, včetně zdrojů 

zahraničních. 
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