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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 Lída Vavřičkova si zvolila téma přínosné a aktuální pro ošetřovatelskou praxi. 

Hlavní i dílčí cíle byly splněny. Práce je přehledná, pečlivě zpracovaná a v celkovém pohledu 

převyšuje své počáteční předpoklady. Studentka provedla jak analýzu dat retrospektivně, tak 

pozorování, kdy vytvořila pozorovací arch a vypracovala dvě názorné kazuistiky pro podložení 

průzkumného šetření své práce. 

Velmi oceňuji přínos práce jak pro klinickou praxi  - vytvoření pozorovacího archu a zpracování 

doporučení pro praxi. Práce byla přínosem také pro studentku samotnou, kdy byla schopna 

sama mapovat ošetřovatelskou péči a vytvářet závěry a následně také doporučení. 

 

V práci se minimálně vyskytují pravopisné či formální chyby. Bylo použito velké množství 

zdrojů a to včetně zdrojů zahraničních, které pak byly použity v rámci zpracování diskuze.  

 

Studentka pracovala velmi aktivně a samostatně, plnila všechny dílčí úkoly a cíle podle 

časového harmonogramu.  
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