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Kritéria hodnocení práce

A

Hodnocení
B C
D E

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
Popis, vysvětlení použitých metod

B
A

Prezentace výsledků
Správnost, přesnost
Přehlednost, jasnost

B
A

Diskuze
Kvalita, odborná úroveň

B

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

A

Formální stránka práce
Dodržení směrnice, šablony

A

Stylistika

B

Gramatika

A

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

A
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F

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):
Mra shody je menší než 5 %. Práce není plagiát.

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka zpracovala téma, které je v současné době velmi aktuální a diskutované jak u nás, tak ve světě.
V teoretickém úvodu zdařile vymezuje pojem kompetence z různých úhlů pohledů, uvádí jej do
kontextu s profesí všeobecná sestra a propojuje s aktuální situací v českém i světovém ošetřovatelství.
Výzkum realizovala metodou fenomenologické interpretativní analýzy. Zde vidím největší pokrok
studentky. Přesto, že před zahájením práce o této metodě nic nevěděla a neměla s ní žádné zkušenosti,
dokázala se velice rychle zorientovat, poučit z počátečních nezdarů, nastudovat potřebnou literaturu,
realizovat výzkumné šetření a zpracovat výsledky ve velmi dobré kvalitě. Konzultace s autorkou pro mě
byly radostí. Vnímala jsem je jako partnerskou spolupráci, která mě v mnohém obohatila.
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