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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu   X    

Úvod práce   X    

Teoretická část 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    X   

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*     X  

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání       X  

Metodika 

Cíle práce   X    

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací     X  

Vhodnost a správnost použitých metod*     X  

Popis, vysvětlení použitých metod    X   

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost     X  

Přehlednost, jasnost*     X  

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     X  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*     X  

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností       X 

Dosažení stanovených cílů*      X 

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování     X  

Formální stránka práce  

Formální úprava*     X  

Stylistika    X   

Gramatika a pravopis*    X   

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh  X     

Rozsah práce*    X   



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ano - ne 

  

Míra shody je 61 % z důvody shody s předchozí neobhájenou verzí práce. Závěrečná práce je/není 

plagiát. 

 

 

Slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Prüherová bakalářkou práci se stejným názvem v červnu 2021 neobhájila. Dle názvu a cílů je práce 

zaměřena na znalosti, v průzkumné části se však studentka zabývá i postoji a názory respondentů, což nebylo 

v této verzi práce opraveno a autorka to zmiňuje pouze jednou ve výsledcích a jednou v závěru.  

 

Některé výtky z předchozích oponentských posudků nebyly studentkou akceptovány, např. v úvodu píše, že 

navazuje na práci Salové (2017). Není však nikde uvedeno jak, ani není její práce použita v diskusi. Nejvíce 

změn bylo provedeno v teoretické části. V diskusi a závěru bylo provedeno změn minimum. Závěr i nadále 

považuji za nedostačující. 

 

V teoretické části nejdříve autorka seznamuje čtenáře s problematikou opiátů na odděleních intenzivní péče 

a až poté píše obecně o bolesti, analgeticích a opiátech. Kapitolu o specifikách používání opiátů na JIP by bylo 

vhodné umístit až za kapitoly s obecnými informacemi k tématu.  

 

Na s. 22 je citována vyhláška, ale text obsahuje i informace, které ve vyhlášce obsaženy nejsou 

a pravděpodobně jsou názorem studentky.  

 

V metodice autorka píše, že vychází ze studií Jho et al. (2014) a Alford et al. (2016). Studií Jho et al. (2014) 

se v diskusi dále zabývá, studií Alford et al. (2016) nikoliv.  

 

V práci se studentka odkazuje na směrnici (např. s. 55), ale tato směrnice nikde není blíže popsána.  

 

Ve výsledcích se vyskytují informace a domněnky, které by bylo vhodné zařadit spíše do diskuse.  

 

Práce i nadále obsahuje chyby v citování a ve formální úpravě, např. Česko (2011) není v seznamu použitých 

zdrojů, vyhláška je citována jako zákon (Česko, 2006), na s. 36 je uvedeno špatně autorství (Ševela…), 

na přílohu není odkazováno v textu, nadpisy 1. řádu nejsou jednotné a nejsou umístěny na nové straně apod.  

 

 

Vzhledem k tomu, že byly učiněny některé opravy a provedena některá zpřesnění, doporučuji nyní bakalářskou 

práci k obhajobě.  

 

 

 

Doplňující otázka pro obhajobu závěrečné práce: 

Můžete prosím vysvětlit, z čeho jste vycházela při formulaci nabídek odpovědí u otázky č. 18 a proč jste 

rozhodla, že je pouze druhá nabídka správná?  

 

 

 

 

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

 

E 

 

 

 

 
Dne: 20. srpna 2021                           Červenková Zuzana, v.r. 

                                  Podpis  


