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* Pokud vedoucí 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 anotace  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  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 a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony*   x    

Stylistika   x    

Gramatika a pravopis*  x     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      

Rozsah práce*    x   

Spolupráce x      



 

 

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

  

Případný komentář: 0 

 

 

Míra shody je 4 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 0 

 

 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Eva Kovtunová zpracovala ošetřovatelské téma související s potřebami pacientů po úrazech 

páteře, podrobnější popis deficitů v oblasti potřeb u těch to pacientů chybí. Práce byla zpracována 

formou kazuistik se snahou přiblížit ošetřovatelskou péči a odhalit potřeby, které pacienti uvádí, jako 

narušené a pro ně prioritní. Výstupem práce jednoduchá grafická prezentace oblastí zasažených potřeb 

pro sestry v adaptačním procesu na neurochirurgickém oddělení. 

V práci se objevují chyby související s nedodržením směrnice a rozsahu práce a stylistiky, ojediněle pak 

pravopisné.  

 

Studentka se snažila pracovat plynule a zodpovědně, využila možnost konzultací, avšak časové 

rozvržení se nepodařilo zcela dodržet, což se může odrážet v dílčích částech práce (př. diskuze  

a doporučení pro praxi písemný návrh).  Zvolené téma je však náročné a studentka musela pro 

zpracování využít i zahraniční zdroje, protože v českém jazyce není mnoho aktuálních zdrojů 

zaměřujících se a popisující ošetřovatelskou péči o tyto pacienty. 
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