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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony x      

Stylistika   x    

Gramatika  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  x     

Spolupráce   x    



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Posouzen – není plagiát (0 %) 

 

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

 

Jako téma bakalářské práce si studentka Markéta Nevrlá zvolila Management bolesti u dětí, což považuji 

za téma velmi přínosné pro ošetřovatelskou praxi, neboť léčbě bolesti není vždy věnována dostatečná 

pozornost. Teoretická část práce je přehledně zpracována, kapitoly na sebe logicky navazují a jsou zde 

uvedena všechna teoretická východiska vzhledem k tématu práce. V práci se objevují drobné stylistické 

a gramatické chyby. Studentka mohla využít více zdrojů i vzhledem k tomu, že několik zdrojů je starších 

10 let. Praktická část práce je zpracována dotazníkovým šetřením pomocí dotazníku vlastní tvorby. 

Vhodné by bylo provedení pilotáže na malém vzorku respondentů. Zjištěná data jsou prezentována 

pomocí přehledných grafů a tabulek. Kladně hodnotím diskuzi, kde studentka komparuje své výsledky 

s jinými pracemi na podobné téma a také s odbornou literaturou. V závěru mohly být lépe zhodnoceny 

stanovené cíle, je zde uvedeno jednoduché doporučení pro praxi, které vyplynulo ze zjištěných výsledků. 

 

Spolupráci se studentkou hodnotím kladně, i když konzultovala přerušovaně a s velkými časovými 

odstupy. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 27. 7. 2020                                                                                 Mgr. Petra Růžičková 
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