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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): do 5 % - není plagiát 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Úvod práce vhodně vysvětluje význam tématu. Teoretická část je vhodně strukturovaná, avšak anatomie 

a fyziologie je psána z jednoho zdroje z roku 2007. Některé podkapitoly nejsou zdrojovány vůbec. 

Obecně je teoretická část vhodně orientovaná na ošetřovatelskou péči a kompetence absolventa. Cíle 

průzkumné části jsou stanoveny velmi náročně. Metodika práce je velmi dobře popsaná, ale stanovovat 

hodnotící kritéria správné péče by se mělo podle vnitřních směrnic místo 15 let staré literatury.   

Výsledky jsou prezentovány přehledně, ale místy by byla vhodnější tabulka místo grafu (obrázek 4, 14, 

15, 23). Hodnocených oblastí s možným vlivem na kolonizaci DDC je dostatečné množství a je vhodně 

statisticky zpracováno. Diskuze je v práci velmi rozsáhlá.   

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Jak dlouho bylo „vyživováno“ 13 pacientů roztokem 10% Glukózy (str. 54)? 

2. Na základě čeho probíhá alokace přípravku na péči o DÚ (str. 55), když jsou respondenti 

z jednoho oddělení? 

 

 

 

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