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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 

 

 

 

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

 

Student Bc. Jan Doležal si pro zpracování diplomové práce zvolil nejen velmi zajímavé, ale především 

tabuizované a sporadicky publikované téma v  ošetřovatelství i medicíně. Z tohoto hlediska je nutné 

studenta ocenit za odvahu, se kterou se rozhodl tabu popisovaného problému prolomit. 

 

Teoretická část je kvalitním a vysoce aktuálním teoretickým východiskem pro část empirickou. Student 

zde projevil schopnost nejen vyhledat, ale především pracovat s relevantní tuzemskou i zahraniční 

literaturou, a tím vytvořil velmi kvalitní kompilát prezentující komplexně studovanou problematiku.  

 

Jako velmi kvalitní hodnotím rovněž i empirickou část práce, zejména netradiční výzkumný design 

(kombinace několika výzkumných metod), který si student vybral, pochopil a interpretoval. Celá 

empirická část je obrazem analytického myšlení studenta, jeho smyslu pro detail a preciznost. Zde 

oceňují také praktický rozsah zjištěných závěrů, které popisují reálnou situaci daného onkologického 

pracoviště. Stejně kvalitní je i diskuze a závěr diplomové práce. 

 

Práce je psaná velmi pečlivě a kultivovaně. Ojediněle se v ní vyskytují gramatické a stylistické chyby. 

Kromě kvalitně napsané práce bych ráda vyzdvihla samostatnost studenta, jeho zájem o téma, aktivní  

a zodpovědný přístup.   

 

 

 

 

 

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