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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: 

 

Míra shody je 0 %. Závěrečná práce je/není plagiát. 

 

Případný komentář: 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Studentka Bc. Laura Flores Santiago vypracovala diplomovou práci na téma polohování pacientek 

v perioperační péči. Práce je poměrně rozsáhlá, obsahuje 30 stran teorie a 40 stran části výzkumné. Odkazy na 

literaturu v textu jsou uváděny souhrnně až na konci odstavců.  

Prezentace výsledků mohla být přehlednější, kdyby bylo dodrženo stále stejné pořadí zdravotnických zařízení. 

Diskuze je obsáhlá, uvádí ve velké míře vlastní výsledky podpořené literaturou a zahraničními odkazy. 

Studentka porovnává svoje výsledky s několika diplomovými pracemi, ty jsou v diskuzi velmi nedostatečně 

popsány (chybí popis metodiky jejich výzkumu). V některých případech není patrné, že jde o diplomové práce. 

Oceňuji doplnění rozhovorů o zúčastněné pozorování, které v tomto případě průzkumu poskytuje objektivnější 

data.   

Seznam literatury není přehledný, mohl být rozdělen na knihy, internetové zdroje, závěreční práce atd. Po 

stránce formální se vyskytují drobné chyby, např. odskočené začátky stran.  

Kladně hodnotím praktické zaměření této práce. Práci hodnotím C.  

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Budou Vámi vytvořené polohovací karty nabídnuty některému ze sledovaných zdravotnických 

zařízení, bylo s nimi nějak pracováno, konzultovala jste jejich tvorbu s dotazovanými staničními 

sestrami?  

2. Jak bylo realizováno pozorování v počtu 15 pozorování. Jedno pozorování byl jeden výkon, nebo 

každé pozorování bylo s jinou operační skupinou?  
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