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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 1) 

A B C D E F 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu   C    

Členění kapitol, návaznost  B     

Práce s odbornou literaturou     C    

Rozsah A      

Metodika 

Cíle práce  A      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací A      

Vhodnost a správnost použitých metod A      

Popis, vysvětlení použitých metod A      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost A      

Přehlednost, jasnost A      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  B     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  B     

Rozsah A      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  A      

Dosažení stanovených cílů A      

Význam pro praxi, odborný přínos A      

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   C    

Stylistika  B     

Gramatika  B     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   C    

Spolupráce A      



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

Shoda méně než 5 %, práce není plagiát. 

 

 

 

 

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

 

Téma práce je aktuální, důležité, vychází z cílů kvality a bezpečí MZ ČR a úzce souvisí s profesí 

autorky. Výsledky práce poukazují na rizika spojená s manipulací s léčivými přípravky, která jsou 

vysoká i v nemocnici s certifikátem kvality. Výpovědi porodních asistentek dokladují, že ani certifikát 

ani dobře nastavené procesy kvalitu nezaručují, když kvalita není hodnotou každého jednotlivce ve 

zdravotnickém týmu. Pro sledované oddělení, potažmo zdravotnické zařízení může být práce velmi 

užitečným zdrojem informací, o které se lze opírat při procesech zvyšování bezpečí. V tom vidím 

největší význam práce. 

Studentka pracovala se zájmem, zodpovědně, na konzultace chodila připravená, dovedla vést diskuzi 

o dané problematice, odvedla poctivou a užitečnou práci.   
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