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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    D   

Členění kapitol, návaznost  B     

Práce s odbornou literaturou       E  

Rozsah A      

Metodika 

Cíle práce    C    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   C    

Vhodnost a správnost použitých metod   C    

Popis, vysvětlení použitých metod  B     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost      E  

Přehlednost, jasnost   C    

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     E  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     E  

Rozsah     E  

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností      E  

Dosažení stanovených cílů    D   

Význam pro praxi, osobní přínos    D   

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony A      

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh A      



 

 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

Mra shody je menší než 5 %. Práce není plagiát. 

 

 

 

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

 

Studentka zvolila zajímavé a důležité téma. Staniční sestra je klíčovým pracovníkem na ošetřovací 

jednotce, ale její odborná příprava a adaptace na výkon funkce jsou v praxi často podceňovány. Téma 

se však autorce nepodařilo dobře zpracovat. Pro rozhovory získala pouze pět respondentek, což by tolik 

nevadilo, kdyby obsah rozhovorů nebyl velice strohý a získaná data chudá. Nedostatek času na 

zpracování se promítl do všech částí práce. Slabá je literární rešerše. Chybí aktuální, původní zdroje, 

odborné články. Studentka pracovala převážně s knižními zdroji, zahraniční nevyužila vůbec. 

Zpracování výsledků, diskuze a závěry jsou velmi povrchní. Přes tyto výtky se domnívám, že práce 

poskytuje zajímavé výsledky, které by bylo vhodné podrobit dalšímu zkoumání. Oceňuji velké úsilí, 

díky kterému se studentce podařilo posunout práci z verze pro obhajobu naprosto nepřijatelné do verze 

stávající.  
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