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Vedoucí práce:  

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 
 

 

 

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

Studentka Markéta Horáčková vypracovala diplomovou práci na téma: „Hodnocení tělesné 

teploty u pacientek podstupujících operační výkon stabilizace páteře.“ Vzhledem ke 

studovanému oboru považuji výběr tématu za vhodný. Poměr práce teoretické a praktické části 

je vyvážený.  

Teoretická část je popsána jasně a srozumitelně. Ve výzkumné části studentka hodnotila 

tělesnou teplotu u operantů zahřívaných infuzním roztokem a kombinací infuzního roztoku se 

samozahřívací přikrývkou. Charakteristika výzkumného souboru a metodika výzkumu jsou 

popsány dostatečně. V části interpretace dat jsou některé formulace poněkud stylisticky 

neobratné. Diskuse mohla být trochu propracovanější. Závěr je popsán dostatečně. Studentka 

pracovala s dostatečným počtem literárních zdrojů, uveden soupis 54 zdrojů včetně zahraniční 

literatury.  

Studentka byla zařazena do SGS, v rámci tohoto projektu se zúčastnila konference Nové trendy 

v ošetrovateľstve VI. v listopadu 2019, která se konala v Trnavě.  

Po formální stránce se v předložené práci občas objevují překlepy, opakování některých slov, 

mírná stylistická neobratnost.  

Studentka se při zpracování diplomové práce dostala do časové tísně, která se projevila i tím, 

že úplně nevytěžila to, co mohla. Většinu připomínek studentka zapracovala.  

I přes výše uvedené nedostatky je diplomová práce zpracována odpovídajícím způsobem dle 

požadavků kladených na závěrečné práce na Univerzitě Pardubice, a proto práci doporučuji k 

obhajobě. 
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