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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu A      

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  B     

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  B     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony  B     

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      

Spolupráce A      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 
 
8% - není plagiát, je způsobeno doslovnou citací standardu sledovaného zdravotnického zařízení. 
 
 
 
Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 
 
Studentka Bc. Markéta Riegerová vypracovala diplomovou práci na téma: Ošetřovatelská péče o 

centrální venózní katétry, prevence katétrové sepse. Téma hodnotím jako aktuální. 

Teoretická část práce souvisí se sledovaným tématem, výzkumná část je přehledná. V diskuzi studentka 

porovnává zjištěná data s podobně zaměřenými výzkumy a aktuální literaturou. 

Studentka čerpala z 74 literárních zdrojů včetně zahraničních. 

Některé části práce působí méně přehledně, vyskytují se drobné chyby v citacích literatury. 

Studentka pracovala aktivně, se zájmem o sledovanou problematiku. Byla zapojena do projektu SGS. V 

příloze studentka uvádí článek, který vychází z práce a byl publikován v časopise Florence.   

 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 

 
 
 
 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 
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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 


