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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 13 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Případný komentář: vyhodnocená shoda je zadání práce a dále není závažná v textu práce 

 

 

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

 

Studentka Vendula Mynářová zpracovala ošetřovatelské téma zaměřené na péči o pacienty v hrudní 

chirurgii zejména po hrudních výkonech se zavedenou hrudní drenáží. Pro prezentaci byla zvolena 

kazuistika jednoduché grafické znázornění ošetřovatelských problémů, které je následně zpracováno 

jako výstup práce. Tímto výstupem je písemné shrnutí a grafické znázornění specifických oblastí péče 

u těchto pacientů.  

V práci se objevují chyby formální a stylistické. V případě diskuze, závěru a potvrzení dosažených cílů 

jsou rezervy. Co může je způsobenou, špatným rozložením zpracování práce a nedostatku času 

potřebného pro finalizaci a úpravy práce. 

 

Studentka se snažila plynule pracovat, nicméně v době zpracování výsledků a finalizaci práce došlo 

k časovému presu, což se projevilo v některých částech práce (popis metodiky, diskuze a závěr). 

Zpracování výstupu práce a jeho významu však hodnotím kladně. 
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         Dne: 11. května 2022 v Pardubicích                                  PhDr. Iva Marková v.r. 
 

 


