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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      
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Míra shody je 3 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: 0 

 

 

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

 

Student Jakub Kulhavý si zvolil aktuální téma z oblasti specifické ošetřovatelské péče v ortopedii, 

v tomto oboru popis specifik ošetřovatelské péče spíše chybí, proto shledávám v práci velký přínos, 

zejména však protože v rámci shromažďování a sběru dat byla vytvořena dokumentace (příloha F), 

kterou student propracoval a zakomponoval do ní všechny aspekty související se s ošetřovatelskou péčí 

a sběrem dat v této oblasti. Získaná data jsou prezentována zpracováním kazuistik a dále v případě 

hodnocení stavu pacienta pomocí tabulek, kdy student vychází z hodnotících nástrojů a nastudované 

literatury a používá bodové hodnocení stavu pacienta v oblasti ošetřovatelské péče. Další výstupem je 

vypracování základního doporučení pro pacienty po operaci a sestry v adaptačním procesu pracující na 

ortopedickém oddělení. 

 

Student pracoval soustavně a svědomitě od začátku, na konzultace byl vždy připraven a harmonogram 

plnil podle stanoveného časového plánu. Jeho práce a přístup byl příkladný. 
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