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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      

Spolupráce x      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): práce posouzena není plagiát 

 

 

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

 

Studentka Tereza Kvasnicová si zvolila téma přínosné a aktuální pro ošetřovatelskou praxi. 

Hlavní i dílčí cíle byly splněny. Práce je přehledná, pečlivě zpracovaná. Studentka pro sběr dat 

použila dotazníkové šetření, kdy vytvořila a použila dotazník vlastní tvorby po prostudování 

dostupné české i zahraniční literatury (včetně dotazníku). Zjištěná data prezentuje pomocí 

grafů, kde jsou data přehledně zpracována a rozdělena na data ze standardního oddělení a data 

získaná na oddělení JIP. V diskuzi porovnává svá zjištění s čtyřmi závěrečnými pracemi, tuto 

považuji za velmi zdařilou. Na základě zjištění studentka vypracovala doporučení pro praxi, 

které je směřováno konkrétně na oba typy provozu, dle mého názoru je přínosné pro praxi. 

V závěru shrnuje svá zjištění a vhodně komentuje a hodnotí všechny dílčí cíle, které byly 

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

dostatečné množství zdrojů a to včetně zdrojů zahraničních. 

 

Studentka pracovala aktivně a samostatně, vždy na konzultace přicházela připravená, 

respektovala připomínky a dodržovala domluvené termíny. 
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