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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): Provedena kontrola plagiátorství kvalifikační 

práce. Posouzení podobnosti - není plagiát. Nejvyšší míra podobnosti - 0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: Teoretická část je v přiměřené délce se 

vztahem k tématu práce. Metodika je popsána přehledně. V textu chybí odkazy na přílohy. Jedna ze tří 

používaných škál k hodnocení bolesti (IPS-R) v přílohách chybí. Výsledky jsou statisticky 
zpracovány. Diskuze je částečným opakováním výsledků, které jsou převážně porovnány s jinými 

závěrečnými pracemi. V seznamu literatury chybí některé použité zdroje (např. Juříčková, 2018).      

   
  

 

 

 
 

 

 
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Zajímala jste se, jakým způsobem je bolest sledována a tlumena u Vašich respondentů? 
2. Může mít délka trvání bolesti vliv na hodnocení použitými škálami? 

3. Vnímala jste subjektivně rozdíl ve spolupráci s pacienty v závislosti na výsledcích testu kognice? 

 
 

 

 
 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 16. 7. 2020                            .............................................................. 

                          Podpis  

 
 

 


