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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  B     

Členění kapitol, návaznost A      

Práce s odbornou literaturou   A      

Rozsah A      

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  B     

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 

Dodržení směrnice, šablony  B     

Stylistika A      

Gramatika A      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 
 
0% - není plagiát. 
 
 
Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 
 

Studentka Bc. Michaela Jesenská vypracovala diplomovou práci na téma Modifikovaný biofeedback u 

pacientů po nízké resekci rekta. Téma hodnotím jako aktuální a zajímavé. 

Práce je výborně zpracována, nemám co vytknout, obsahuje chyby jen minimálně – některé grafy jsou 

méně přehledné, již v úvodu práce se vyskytují zkratky.  

Studentka čerpala z cca 50 zdrojů včetně velkého počtu zahraničních.  

Na práci oceňuji její praktický význam. Je patrné velké nasazení studentky při práci se sledovanými 

respondenty. Praci považuji za velmi kvalitní a hodnotím známkou A. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 
 

1. Setkala jste se někdy s tím, že by s Vámi respondent nechtěl spolupracovat, do nabízených 
technik se nezapojil? 

2. Jaké jsou Vaše kompetence jako sestry specialistky/všeobecné sestry v edukaci a 
provádění uvedených technik u pacientů?  
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1)    

Hodnocení / klasifikace 
1,0 A 
1,5 B 
2,0 C 
2,5 D 
3,0 E 
4,0 F * 

*F = nesplněno 


