
 
 

 | Verze 02-2020 

Posudek vedoucího závěrečné práce 
(bakalářská práce, diplomová práce) 

 

 

Název práce:  Spolupráce všeobecných sester v multidisciplinárním týmu 

Autor práce:  Bc. Kristýna Lienertová 

Studijní program: N5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor:  Ošetřovatelská péče v interních oborech  

Akademický rok: 2019-2020 

Vedoucí práce: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. 

 

 

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

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 A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   B     

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň A      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  B     

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  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): 

 

Spolupráce v týmu se ukazuje jako zásadní faktor ovlivňující spokojenost sester na pracovišti. 

Významné je také to, jak sestry vnímají svoje postavení v týmu a zda považují za člena týmu i pacienta 

a jeho rodinu. Autorce se přes svoji nezkušenost s kvalitativním výzkumem podařilo dojít k zajímavým 

zjištěním a nastínit otázky pro další zkoumání. Poměrně rychle se zorientovala v odborné literatuře, 

v teoretickém úvodu dokázala vystihnout to nejpodstatnější ze sledované problematiky, v diskuzi svoje 

výsledky srovnávat s výsledky jiných studií, i když se jednalo převážně o české zdroje. Samostatně, 

s mojí minimální podporou nastudovala a realizovala principy kvalitativního výzkumu. Velmi rychle se 

učila a posunovala vpřed. Konzultace s ní byly pro mě obohacující partnerskou diskuzí a radostí. 
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