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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): 

 
0 % - není plagiát 

 

 
 

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

 

Studentka Bc. Hana Glancová si pro zpracování diplomové práce zvolila velmi zajímavé a především 
vysoce aktuální téma pro  ošetřovatelství i medicínu. Incidence onemocnění tlustého střeva celosvětově 

stoupá a s tím i potřebnost endoskopického vyšetření. Kvalita přípravy střeva před vyšetřením má 

zásadní vliv nejen na proveditelnost vyšetření, ale především na platnost zjištěných závěrů. Úloha 
všeobecné sestry je, zejména ve fázi přípravy na vyšetření, zásadní a nenahraditelná. 

 

Teoretická část je kvalitním a vysoce aktuálním teoretickým východiskem pro část empirickou. 
Studentka zde projevila schopnost nejen vyhledat, ale především pracovat s relevantní tuzemskou  

i zahraniční literaturou, a tím vytvořila velmi kvalitní kompilát prezentující komplexně studovanou 

problematiku.  

 
Jako velmi kvalitní hodnotím rovněž i empirickou část práce. Studentka vhodně zvolila typ výzkumu, 

výzkumnou metodu a metodu pro analýzu dat. Data jsou zpracována přesně, kvalitně. Z prezentace 

výsledků i testování hypotéz je patrná vysoká orientace studentky ve statistických metodách a schopnost 
získaná data erudovaně a logicky prezentovat. 

 

Práce je psaná precizně a kultivovaně bez gramatických a stylistických chyb. Kromě kvalitně napsané 

práce bych ráda vyzdvihla samostatnost studentky, její nadstandardní zájem o téma, aktivní  
a zodpovědný přístup v průběhu tvorby celé diplomové práce. 

 

Pozitivní byla také studentčina aktivní účast na fakultním kole Studentské vědecké konference 2021 
pořádanou FZS UPa. 
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Dne: 11. 6. 2021                                                                  PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. 
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