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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. 

Hodnota 9% shody je způsobena citací zákonů a vyhlášek, kompetencí a činností NLZP stejně tak 

podobností zadání již vytvořených prací. 

 

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

 

Studentka Kateřina Langrová si zvolila téma přínosné a aktuální ve svém průzkumném šetření 

se zaměřila na zkušenost sester v klinické praxi se vzděláváním a jejich pohled na současný 

stav v této oblasti. V teoretické části popsala možnosti vzdělávání a to formou chronologického 

přehledu, současné možnosti vzdělávání a také zde představuje projekt Nursing Now. 

Studentka zvolila metodu kvalitativní formou rozhovorů, v souboru jsou zastoupeny sestry 

všeobecné i sestry praktické. Data jsou prezentována pomocí grafů v oblasti demografické  

a doplňujících zjištění. Následně analyzovala všechny rozhovory a provedla kódování, samotná 

zjištění jsou pak prezentována pomocí programu Atlas ti. V diskuzi svá zjištění porovnává 

s dostupnými závěrečnými pracemi, což bylo více obtížné, protože zatím zveřejněné práce jsou 

spíše prováděny metodou sběru dat – kvantitativní metodou. V závěru shrnuje svá zjištění. Cíle 

práce byly splněny. Práce je přehledná, avšak vyskytují se v ní v menší míře formální  

a pravopisné chyby. Bylo použito dostatečné množství aktuálních zdrojů a to včetně zdrojů 

zahraničních. 

 

Studentka pracovala aktivně, na konzultace byla vždy připravená, respektovala připomínky. 

K práci přistupovala zodpovědně, i přestože se potýkala s obtížemi souvisejícími s možností 

provádět průzkumné šetření v dané době. 

 

 

 

 

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

 

 

A 

 

 

 

 

 
Dne: 20. července 2020                            .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 

 


