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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení  

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu *      

Členění kapitol, návaznost *      

Práce s odbornou literaturou   *      

Rozsah *      

Metodika 

Cíle práce  *      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací *      

Vhodnost a správnost použitých metod *      

Popis, vysvětlení použitých metod *      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  *      

Přehlednost, jasnost *      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň *      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky *      

Rozsah *      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  *      

Dosažení stanovených cílů *      

Význam pro praxi, osobní přínos *      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, šablony *      

Stylistika *      

Gramatika *      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh *      



 

Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

 

 

Nejvyšší míra podobnosti 0%. Práce není plagiát.  

 

 

 

 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předkládaná bakalářská práce je psána na odborné úrovni. Studentka vychází z dostatečného množství 

literárních zdrojů. Kapitoly jsou řazeny logicky, obsah kapitol odpovídá zaměření tématu bakalářské 

práce a koresponduje s částí průzkumnou.  

V průzkumné části kladně hodnotím to, že studentka provedla jak dotazníkové šetření, tak vytvořila 

návrh mapy péče, která by mohla být využita v praxi ve zdravotnickém zařízení.  

Vyhodnocení výsledků z dotazníkového šetření je přehledné, srozumitelné a oceňuji, že komentáře pod 

grafy nejsou „pouhé“ informace o jednotlivých výsledcích, ale že studentka dává výsledky do souvislosti 

s literárními zdroji a vlastními domněnkami a že některé výsledky byly brány v potaz při tvorbě mapy 

péče.  

Diskuse odpovídá úrovni pro bakalářské práce, je zde komparováno s dalšími zdroji. 

K mapě péče nemám připomínky, je srozumitelná, přehledná, barevně příjemná a obsahuje informace, 

které jsou podstatné pro klientky podstupující abdominální hysterektomii. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. V jakém období během hospitalizace respondentky vyplňovaly dotazník? 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 
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Dne: 24.6.2020                       .............................................................. 

                                  Podpis  

 

 

 


