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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 není plagiát. 

 

Případný komentář: Posouzen - není plagiát 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

 Je nevhodné v celé práci parafrázovat pouze jednu větu od autora Škulec (2017) – viz první věta 

v úvodu a dále od PrPom (2016) – viz str. 23, 2.3. – první věta. 

 Od druhé věty v úvodu je absence použité literatury v úvodu. 

 Obrázky v teoretické části bych ponechal do Příloh. Aktuálně se jedná o umělé navyšování teoretické 

části práce (se všemi obrázky má pouze 16 stran). 

 V metodice je absence pilotní studie. 

 Je značně nevhodné dezinfikovat jednorázové pomůcky, které si účastník vkládá do úst. V průzkumné 

části je absence, zdali respondenti věděli, že je jedná o použitou a následně dezinfikovanou pomůcku. 

 Na průzkumnou otázku č. 1 není odpovězeno, autor práce nemůže napsat: “Dle mého názoru nelze 

tedy obecně říci, jsou-li lepší resuscitační masky než resuscitační roušky“ Autor práce porovnává 2 

veličiny (obličejové masky a resuscitační roušky), lze tedy udělat průměr. 

 V závěru práce doporučuji konkretizovat doporučení pro praxi. 

 V seznamu literatury je uvedena literatura www.prolekare.cz – nikde v textu, ale není odkaz na tuto 

literaturu. 

 Absence literatury v použité odborné literatuře: Škulec a kol. (2017), dále u obrázků 3, 4 a 6.   

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 Můžete doložit souhlas s průzkumem, který probíhal v budově města Česká Skalice? (Dalo Vám 

město Česká Skalice písemný souhlas, že v jejich budově můžete provádět průzkum?) 

 Jakou dezinfekcí se prováděla dezinfekce jednorázových pomůcek? Jaké je expozice této dezinfekce? 

Byly pomůcky po dezinfekci opláchnuty pitnou vodou (nebo účastník do úst vkládal dezinfikovanou 

pomůcky, kde byla zaschlá dezinfekce)?  

 Dezinfekce pomůcek byla provedena postřikem, otěrem, nebo ponorem? Např. plastový náustek 

vydezinfikujete řádně pouze ponorem (zde je ovšem delší doba expozice, než u výše zmíněných). 

V rámci pomůcek je ideální: mechanická očista dezinfekcí I. a následně ponor do dezinfekce II.  -

oplach pitnou vodou a osušení pomůcky – tento způsob je ovšem časově velmi náročný. 

 Jak se čistily antibakteriální filtry/byla prováděna jejich výměna? (Průzkum probíhal 3 měsíce.) 

 Věděli respondenti, že se jedná o použitou a dezinfikovanou pomůcku? 
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 Domníváte se, že jste nijak neohrozil respondenty virovým onemocněním COVID? (tedy vhodná a 

důkladná dezinfekce pomůcek, provedení hygienické dezinfekce rukou respondenty, kteří následně 

sahali na figurínu atd.) 

 Proč máte v dotazníku otázky č. 1) a 2), když s nimi v práci dále nepracujete? 

 

 

 

 

 

 

 

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