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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 

  

Případný komentář: 0 

 

Míra shody je do 5 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: není plagiát 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Téma práce je velmi aktuální a zásadní pro sestry v klinické praxi, název práce i cíle jsou vhodně zvolené  

a odpovídají zvolenému tématu. Teorie velmi pěkně představuje zkoumané téma a je provázaná z průzkumnou 

částí, studentka začlenila kapitoly týkající se ošetřovatelské praxe a sester, velmi kladně hodnotím a další 

kapitoly související s prevencí a možným trestním postihem v této oblasti. V průzkumné části se pouze 

vyskytují nepřesnost ve smyslu záměny průzkumné otázky za výzkumnou a výzkum. Jasně a přehledně 

popsána metodika práce, stanovení PICO otázky a další postup při vyhledávání studií včetně vloženého 

PRIZMA diagramu, dále jsou prezentovány studie, které byly vybrány, tato prezentace je velmi pěkně 

zpracována a výrazně zvyšuje hodnotu práce, u každé prezentované studie je uveden závěr, kde jsou uvedeny 

nejdůležitější zjištění, která pak studentka velmi pěkně porovnává v rámci diskuze, která je velmi pěkně 

zpracovaná a studentka zde dokládá také splnění vytýčených cílů práce. Diskuze je velmi zdařilá. Dále je 

uvedeno praktické doporučení tedy praktický výstup práce, který považuji za velmi přínosný a opět dokládá, 

práci studentky a její poctivost a pečlivost ve zpracování práce – kdy zvolená metodika je jednou z těch 

náročnějších. Závěr pak vhodně shrnuje práci a nástin jakém možnosti v této oblasti by mohly být dále 

sledovány a jak jsou důležité pro české ošetřovatelské prostředí. 

V práci se nevyskytují nebo jen minimálně chyby formální, stylistické a pravopisné. Použije to je velké 

množství aktuální zdrojů, a to z velké míry zahraničních, což je také velmi cenné v této práci. 

 

Práce je čtivá a velmi pěkně zpracovaná. Je dokladem poctivé a pečlivé práce studentky, které jistě přinesla 

mnoho nových znalostí a možnost rozšíření pohledu na zkoumanou oblast. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

1. Potýkala jste se s nějakých problém v průběhu stanovení otázky PICO anebo v čase vyhledávání studií 

v databázích, co byl asi největší problém a podařilo se jej překonat? 

2. Myslíte si, že je možnost, že Vás téma natolik oslovila, že se budete dále tímto tématem zabývat 

v průběhu své kariéry? 

 

 

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

 

A 
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