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

 

Studentka Bc. Petra Ferancová si pro zpracování diplomové práce zvolila vysoce aktuální a hojně 

diskutované téma. Teoretická část je adekvátním teoretickým východiskem pro část empirickou. 

Problematika je zde zpracovaná komplexně, z hlediska předoperační, perioperační a pooperační péče. 

Studentka pracuje s dostatečným počtem relevantní literatury. 

 

Empirická část je logická a přehledná. Oceňuji výběr metod sběru dat a následnou realizaci výzkumu. 

Diskuze je obsáhlá s využitím dostatečného počtu komparovaných literárních zdrojů. Ne vždy jsou však 

uvedeny všechny parametry komparované studie, ojediněle není zdroj správně citován. 

 

V diplomová práci se vyskytuje několik gramatických a stylistických chyb. Písemný projev autorky je 

v některých pasážích složitější (neakademický). 

 

Tato diplomová práce byla podpořena projektem Studentské grantové soutěže vyhlášené Univerzitou 

Pardubice pro rok 2019. Problematiku infekcí v místě chirurgického výkonu autorka prezentovala ve 

slovenském odborném časopise Sestra 1-2/2020. Dále zpracovala poster, který byl prezentován na 

zahraničním kongresu. 

 

Spolupráce mezi studentkou a vedoucí práce byla nadstandardní.  
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