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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): 

 
Předkládaná práce je zaměřena na specifika perioperační péče u osob vyššího věku, téma v našich 

zařízeních nepříliš zohledňované a o to aktuálnější. 

Rozsah: teoretická č. 24, praktická č. 35 stran. 
Teoretická část je obsáhlá, pečlivě zpracovaná a poskytuje dobrý základ pro část empirickou. 

Studentka uvádí pět cílů v průzkumné části. Výsledky šetření jsou prezentovány velmi podrobně. 

Diskuze je však příliš stručná, zřejmě i proto, že téma nebylo zatím u nás zpracováno, a proto studentka 
mohla porovnávat pouze se zahraničními pracemi nebo výzkumy, které se zabývaly pacientem vyššího 

věku obecně, nikoliv pacientem v perioperační péči. 

Literárních zdrojů je 69. 

Téma diplomové práce bylo součástí Studentské grantové soutěže a bylo prezentováno na konferenci 
Nové trendy v ošetřovatelství VI. 6. listopadu 2019 v Trnavě a byla přihlášena na 17. Studentskou 

vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, která se měla 

konat16.3.2020. 
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