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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): 

 

0 % - není plagiát 

 

 

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

 

Studentka Bc. Michaela Jesenská si pro zpracování diplomové práce zvolila téma, které není doposud 

dostatečně zpracováno. Zejména z tohoto důvodu oceňuji výběr tématu, který vyplňuje bílá místa nejen 

v ošetřovatelství ale také v medicíně. 

 

Teoretická část je adekvátním teoretickým východiskem pro část empirickou. Studentka čerpá 

z dostatečného množství tuzemských i zahraničních literárních zdrojů, které správně cituje. Velice 

oceňuji komplexní pojetí zpracovávaného tématu, ze kterého je zřetelný studentčin dlouhodobý zájem 

a pracovní zkušenost s pacienty vyžadující metodu modifikovaného biofeedbacku.  

 

Empirická část, která ověřuje efektivitu modifikované metody biofeedback, je velmi kvalitní z několika 

hledisek – vhodně zvolená a popsaná metodologie, způsob sběru a analýzy dat a jejich interpretace, která 

opět dokládá autorčinu výzkumnou vyspělost a analytické myšlení. 

 

Diskuze je obsáhlá s využitím dostatečného počtu komparovaných literárních zdrojů tuzemských  

i zahraničních.  

 

Diplomová práce je psaná velmi pečlivě, kultivovaně, pouze s minimem gramatických a stylistických 

chyb. Spolupráce mezi studentkou a vedoucí práce byla oboustranně přínosná. 
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