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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu A      

Členění kapitol, návaznost A      

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah  B     

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost A      

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky A      

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  A      

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, osobní přínos A      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony  B     

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      

Spolupráce A      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 
 
5%, není plagiát, je způsobeno doslovnou citací vyhlášek a zákonů. 
 
 
 
Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 
 
Studentka Bc. Aneta Eisová vypracovala diplomovou práci na téma: Polohování pacienta v obecné 

chirurgii. Téma hodnotím jako aktuální a vzhledem k praktickému zaměření práce i velmi užitečné. 

Teoretická část práce souvisí se sledovaným tématem, výzkumná část je přehledná. V diskuzi studentka 

porovnává zjištěná data s podobně zaměřenými výzkumy a aktuální literaturou. 

Studentka čerpala z 53 literárních zdrojů včetně zahraničních. 

Velmi oceňuji vytvoření edukačního materiálu, se kterým studentka pracuje ve výzkumné části a je dále 

používán ve sledované zdravotnické zařízení. 

Studentka pracovala aktivně, se zájmem o sledovanou problematiku. Byla zapojena do projektu SGS. 

Do redakce časopisu Florence zaslala článek vycházející z práce a byl redakcí přijat. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 

 
 
 
 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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1)    

Hodnocení / klasifikace 
1,0 A 
1,5 B 
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4,0 F * 

*F = nesplněno 


