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Kritéria hodnocení práce

A

Hodnocení
B C D E

Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu

X

Členění kapitol, návaznost

X

Práce s odbornou literaturou
Rozsah

X
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
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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
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Stylistika
Gramatika
Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh
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X
X
X

F

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): Provedena kontrola plagiátorství kvalifikační
práce. Posouzení podobnosti - není plagiát. Nejvyšší míra podobnosti - 0 %.

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: Teoretická část je přehledná, v přiměřené
délce. Detailně je popsána problematika bolesti, která pak ale není předmětem vlastního průzkumného
šetření, výsledků a diskuze. Metodika průzkumu je popsána podrobně, chybí však ukázka dotazníku,
nutriční tabulky a zvláštního výsledkového listu. Výsledky jsou statisticky zpracovány. Závěry pro
ošetřovatelskou praxi nejsou konkrétně vysloveny.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Proč byli zařazeni pacienti, kteří měli za posledních sedm dní v ošetřovatelské dokumentaci
záznam bolesti?
2. Zajímala jste se, zda mají respondenti bolest v průběhu výzkumného šetření? Mohlo by to
ovlivnit výsledky?
3. Jaká konkrétní doporučení byste navrhla zdravotnickým pracovníkům v přístupu k pacientům
s omezenou gramotností při hodnocení a léčbě bolesti?
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