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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): Nejvyšší míra podobnosti 0% 

 
 

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

 
 

Předložená práce je zaměřena na materiálové vlastnosti operačních plášťů, které studentka zkoumala 

částečně v laboratorních podmínkách a získané výsledky ověřovala dotazováním pracovníků operačních 

sálů. Téma je aktuální a přínosné v souvislosti se studovaným oborem. Práce je přiměřeného rozsahu 
(část teoretická 24 stran a část praktická 44 stran). Teoretická část je přehledná, jednotlivé kapitoly na 

sebe logicky navazují, a tvoří tak dobrý základ pro část praktickou. Empirická část sestává z výsledků 

měření vlastností textilií a výsledků dotazníkového průzkumu. Studentka si stanovila pouze cíle práce, 
nikoliv výzkumné otázky. Vyzdvihla bych, že studentka prováděla měření sama, pod kontrolou 

konzultantky práce. Výsledky jsou prezentovány přehledně v tabulkách a grafech. V diskuzi jsou 

porovnány obě výzkumné metody a diplomantka je porovnává s výsledky získanými z jiných šetření a 
rovněž s parametry uváděnými v ČSN. Diskuze odpovídá svým rozsahem i úrovní požadavkům na 

kvalifikační práce. 

Studentka pracovala s dostatečným počtem relevantních zdrojů (26). 

Práce byla součástí SGS 2019 – Bezpečná ošetřovatelská péče. Výsledky práce byly prezentovány na 
kongresu České společnosti pro sterilizaci STERIL.CZ – Brno 2019 pod názvem Porovnání 

materiálových vlastností různých typů operačních oděvů a jejich vliv na bariérové vlastnosti a komfort. 

Bohužel v programu není uvedeno, že autorka je studentkou naší univerzity.  
I přes některé nedostatky oceňuji mimořádnou náročnost práce a její přínos a navrhuji známku A. 
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