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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 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Zaměření závěrečné práce je velice zajímavé, s předpokladem širokého praktického využití. 

Po formální stránce je práce dobře strukturovaná, bez pravopisných chyb. Avšak ve většině případů 

přímá citace není v textu uvedena v uvozovkách. 

V teoretické části nejsou některé zdroje správně citovány. Např. na straně 20 je zmíněn Brandt (bez 

roku), který je ale zřejmě převzatý z jiného zdroje a není uveden v seznamu literatury. Stejně tak 

v seznamu literatury chybí Laufman et al.  

V průzkumu pozitivně hodnotím, že studentka sama, pod dohledem, prováděla měření spojené 

s hodnocením vlastností jednotlivých materiálů a současně provedla krátký průzkum zaměřený na 

komfort a praktické vlastnosti při používání operačních oděvů. Slabinou je, že průzkum byl proveden 

pouze u 5 perioperačních sester, avšak každá z nich hodnotila 6 druhů operačních plášťů. Bylo tedy 

vyplněno celkem 30 dotazníků. I přes nízký počet respondentů je zřejmé, že studentka získala a 

hodnotila značný objem dat. V budoucnu by bylo vhodné při hodnocení komfortu vzít v ještě úvahu 

délku operačních výkonů. Výsledky mohou být pro praxi velmi významné. 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jakým způsobem byly organizovány zkoušky materiálů v laboratoři? 

2. Jakým způsobem budou šířeny zjištěné poznatky do praxe? 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 

 

C 

 

 

 

 

 

 
Dne: 10. 7. 2020                           .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 

 


