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* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být závěrečná 

práce celkově hodnocena F.  

 

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: Zařízení je jmenováno v metodice na straně 43. 

 

Míra shody je 0 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předkládaná diplomová práce je zaměřená na hodnocení faktorů ovlivňujících zdravotnické pracovníky 

pečující o pacienty s Covid-19 v kontextu supervize. Teoretická část je srozumitelně popsaná s občasnými 

stylistickými nedostatky nebo překlepy. V práci je citován dostatečný počet relevantních literárních zdrojů 

včetně několika zahraničních. Po formální stránce číslování kapitol neodpovídá manuálu pro vypracování 

závěrečných prací. 

Cíle jsou realisticky stanoveny. Kvalitativní design výzkumu byl vybrán adekvátně k tématu a k řešené 

problematice. V metodice je jmenováno zdravotnické zařízení, kde výzkum probíhal. Společně 

s charakteristikou respondentek na straně 44 může hrozit identifikace konkrétních osob, což považuji za 

nedostatečné zachování anonymity pracovníků. 

Výsledky jsou srozumitelně prezentovány. V souhrnu výsledků je však odpověď na výzkumnou otázku č. 2 

velice stručná a z předchozího textu není zcela jasné, které výsledky zjištěné pomocí rozhovorů k formulaci 

zátěžových faktorů vedly. 

Diskuze je přijatelného rozsahu, avšak jsou v ní citovány pouze 4 literární zdroje.  

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Jaké zátěžové faktory lze ovlivnit supervizí na základě výsledků zjištěných při rozhovorech? 

 

 

 

 

 

 

 

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