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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: 

 

Studentka Bc. Pavlína Tomsová si pro vypracování diplomové práce zvolila velmi aktuální a důležité 

téma. 

 

Teoretická část práce je přehledná, aktuální a logicky uspořádaná. Vzhledem k tomu, že tato část má být 

teoretickým východiskem pro část empirickou, postrádám v ní kapitolu zaměřenou na specifika 

prevence IMCHV u očních operací.  

  

V empirické části velmi oceňuji provedení pilotního výzkumu. K metodologii, analýze a prezentaci dat 

nemám připomínek.  

 

Diskuze je obsáhlá, zajímavá, studentka se v ní erudovaně zamýšlí nad výsledky vlastní práce i výsledky 

komparovaných studií. Studentka porovnává zjištěná data s podobně zaměřenými výzkumy  

a aktuální literaturou.  

 

Práce je psána velmi kultivovaně, ojediněle se vyskytují gramatické a stylistické chyby.  Studentka 

vycházela z 50 literárních zdrojů tuzemských i zahraničních, které jsou správně citované v textu  

i v soupisu literatury. 

 

Výsledky výzkumu doporučuji publikovat v odborném periodiku. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Vysvětlete prosím tvrzení na str. 39 ,,Do závěrečného zpracováni dat bylo zařazeno celkem 32 

plánovaných operačních výkonů prováděných vždy jako první v pořadí daného operačního 

programu, protože ne vždy instrumentující sestra a operatér provádějí MMR před CHDR.“ 

2. Z jakého důvodu vnímáte metodu skrytého pozorování jako neetickou? 

3. Čím si vysvětlujete výsledky Vašeho výzkumu, zejména když respondenti o výzkumu věděli? 
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