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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika X      

Gramatika X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   X    

Spolupráce  X     



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

0 % - není plagiát 

 

 

 

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

 

Diplomová práce hodnotí stav výživy pacientů před a 5. den po operačním výkonu v břišní chirurgii 

v kontextu ošetřovatelské a léčebné péče. 

V teoretické části studentka popisuje jednotlivé orgány trávícího systému, operační výkony, definuje 

výživu, hodnocení rizika malnutrice a intervence vedoucí k úpravě nutričního stavu. V poslední části 

teorie studentka popisuje ošetřovatelskou péči o pacienta po operaci.  

V průzkumné části jsou realisticky stanoveny cíle,  metodika je podrobně popsaná, výsledky jsou 

prezentovány v některých případech méně přehledně. V tabulkách schází uvedení relativní četnosti 

v procentech. Diskuze je v rozsahu 5 stran a zahrnuje porovnání s ostatními výzkumy i formulaci 

doporučení pro praxi vycházejících ze získaných výsledků.  

Po formální stránce se v práci objevují drobné nedostatky v zarovnání a formátování textu. Celkově je 

však práce na dobré úrovni. 
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