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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony X      

Stylistika X      

Gramatika  X     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X      

Spolupráce X      
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Práce není plagiátem, míra shody je < 5% 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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

Studentka Martina Štupáková se ve své práci zaměřila na spolupráci matek na oddělení IMP. 

V současnosti dané zařízení prozkoumává způsoby, jak zapojit matky do péče o novorozence na 

IMP více a současně jak zlepšit komunikaci matka (rodič) vs. personál. Studentka, na základě 

studia odborných zdrojů a na základě formálního rozhovoru s primářem oddělení a staniční 

sestrou, navrhla nástroj – dotazník, díky kterému byla schopna prozkoumat postoje matek 

k pobytu na IMP a odhalit tak mezery pro zlepšení péče o novorozence a komunikaci s rodiči. 

Z tohoto pohledu v bakalářské práci spatřuji přínos pro klinickou praxi. Zejména ve vytvoření 

detailní informační brožury pro matky na IMP. 

 

Cíle, které si studentka stanovila, byly splněny. Věřím, že studentka získala dobrý přehled 

o problematice, který by ji mohl pomoci v budoucím povolání. Bakalářskou práci studentka 

vypracovala pečlivě. Oceňuji práci s literaturou, studentka čerpala z 104 zdrojů a např. v části 

diskuse pracovala asi s 15 odbornými publikacemi, včetně zahraniční literatury. 

 

K pracovnímu nasazení studentky nemám připomínek. Se studentkou byla velmi dobrá 

spolupráce. Studentka konzultovala řádně a využívala mých doporučení. Mohu konstatovat, že 

pracovala samostatně.   

 

Práci pokládám za zdařilou a doporučuji ji tímto k obhajobě s výslednou klasifikací „A“. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

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