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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny slovně, počtem bodů a navrženým klasifikačním stupněm. Oba 

hodnotitelé (vedoucí i oponent) vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení jednotlivých 

aspektů práce (v daném bodovém rozpětí a struktuře), návrh klasifikačního stupně a jeho slovní 

zdůvodnění. Součástí posudku bývají také doporučené otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro jednotlivé klasifikační stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj může v 

odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos práce může převážit drobné 

nedostatky, anebo naopak zásadní pochybení v klíčovém aspektu může být natolik závažné, že práce 

není doporučena k obhajobě i přes jiné nesporné kvality).  
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Klasifikace navržená v posudcích není pro zkušební komisi Státních závěrečných zkoušek závazná, ta k 

posudkům sice přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I v případě 

jednoho či obou nedoporučujících posudků může student závěrečnou práci před komisí obhajovat. 

Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky a odpovídající 

počet přidělených bodů 

Počet bodů 

Abstrakt 

 Obsahuje abstrakt všechny 
klíčové části (východiska, cíle, 
výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní 
výsledky a jejich implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s 
obsahem práce? 

 Má abstrakt přiměřený 
rozsah? 

 Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné sdělení 
(0 bodů) 

 Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí 
jedna či více klíčových částí nebo není konzistentní s 

cílem, strukturou práce či diskutovanými poznatky (1-2 
body) 

 Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny 

položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, je příliš 

dlouhý, je matoucí (3-4 body) 
 Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn 

obsahující všechny klíčové informace (5 bodů) 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

Abstrakt koresponduje s obsahem práce a má přiměřený rozsah. Klíčová slova odpovídají 

obsahu práce. Čtenář zde bohužel nalezne i nevhodné formulace typu: „ Poslední kapitola 

teoretické je věnována nevyléčitelně nemocnému.“ Nebo: „Empirická část má za cíl pomocí 

zjistit, jak jsou principy a postupy dodržovány v praxi.“  Jakou pomocí?  

V Abstraktu nenajdeme  žádná doporučení pro další možná výzkumná šetření.  

 

Odůvodnění a rešerše odborné 

literatury 

 Je zdůvodnění práce logické? 
 Byla zvolena adekvátní 

literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu 
dostatečný/úplný? 

 Je zvolená literatura aktuální? 
 Je použitá literatura řádně 

citována? 
 Je použitá argumentace 

prezentována standardním 
způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 
podroben kritice? 

 Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše 
chybí, význam/přínos práce je pochybný, neposkytuje 
odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled 
předešlých výzkumů a/nebo nekriticky přejat, reference 

na práci jiných autorů je nepřiměřená (0-4 body) 
 Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu 

byla vybrána adekvátní odborná literatura. V práci je 
referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. 
Byla provedena rešerše předešlých výzkumů (ale jenom 
nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 

referováno (5-10 bodů) 
 Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně 

diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. Popis 
základních pramenů nebo teoretického rámce je na 
standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce zahraničních 

autorů (11-15 bodů) 
 Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce 

jsou dobře definovány. Teoretický nebo empirický základ 
je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v 
práci diskutován. Je předložen odpovídající a kritický 
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přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím 
způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze 
v oboru. Argumentace použitá v práci může být inovativní 

a pro obor přínosná (16-20 bodů) 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

V Seznamu použité literatury najdeme 21 klasických literárních pramenů a 14 internetových 

zdrojů. Je škoda, že se autorka nezaměřila více na články z českých a zahraničních 

odborných časopisů, které jsou určeny pro zdravotní sestry. Literatura je v textu správně 

citována,  ale v Seznamu použité literatury se objevují nepřesnosti. Velice rušivě též působí 

rozdělení literatury na literární prameny a informační zdroje.  

Použité metody a logika 

struktury práce   

 Jsou jasně stanoveny a 
zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

 Je zdůvodněna volba 
použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, 
tvorba, zpracování a analýza 
dat)? 

 Jsou všechny použité metody 
a postupy dobře a podrobně 
popsány, umožňuje popis 
replikaci? 

 Byla věnována pozornost 
reliabilitě a validitě dat? 

 Má práce logickou strukturu? 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru 
nebo popisu jedné nebo více částí práce, zvolené metody 

neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám (0-4 body) 

 Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na 
dostatečné úrovni a umožňují porozumět použitým 

metodám a postupům (5-10 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody 
a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné 

vědecké praxi (11-15 bodů) 

 Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a 
postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na 
vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné 
(16-20 bodů) 
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Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Předkládaná práce je členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je smysluplným 

východiskem k empirické části a skládá se ze 4 kapitol. Jednotlivé kapitoly se mj. zabývají principy 

paliativní péče, hospicovým hnutím u nás a v zahraničí, definují základní pojmy jako umírání, smrt, 

nevyléčitelný nemocný. Jsou zde  popsány i nejčastější symptomy nevyléčitelně a umírajících 

nemocných.  

V textu se bohužel nachází velké množství formálních nepřesností a gramatických chyb.  

Např. (str. 17) „… úroveň péče o pokročilé nemocné ve fakultní nemocnici. “ 

(str. 18)“…důležitý  kroke ve vývoji paliativní péče.“ 

Na některých stranách nalezne čtenář  4 i více gramatických chyb. (viz str. 23). 

str. 32: „Vybavení pacienta manuálně, je až nejkrajnější možné řešení.“  Nejde o vybavení pacienta, 

ale o digitální vybavení stolice.  

str. 34 : (například hyperglikémi.).“   str. 35 „… vztahy s rodinnou a přáteli…“… selhání, malnutricie…“ 
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atd.  

Zpracování tématu a 

interpretace získaných 

poznatků 

 Jsou závěry prezentovány 
srozumitelně? 

 Jsou prezentovány všechny 
relevantní poznatky? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé 
stránky práce? 

 Jsou závěry korektní? 

 Byly vzaty v úvahu alternativní 
vysvětlení? 

 Jsou závěry diskutovány 
v kontextu soudobého 
výzkumu? 

 Jsou učiněna doporučení pro 
další výzkum nebo opatření? 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací 

nebo s interpretací výsledků (0-8 bodů) 

 Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně 

konzistentní. Některé interpretace výsledků jsou 
přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních 

slabých a silných stránek (9-16 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně 
prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace 
výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou 
diskutovány včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Práce demonstruje porozumění implikacím diskutovaných 

poznatků pro další výzkum nebo opatření (17-23 bodů) 

 Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně 

a jeví se jako správné. Správná interpretace výsledků je 
provedena s kritickým zohledněním možných 
alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné 
stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Výsledky jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a 
zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji nových 
technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající 

doporučení pro další výzkum nebo opatření (24-30 
bodů) 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

V empirickém šetření se předkladatelka rozhodla pro deskriptivní případovou studii.  Pomocí 

jednoho pacienta - pana J. se snaží zjistit, zda jsou v hospici dodržovány principy a postupy 

paliativní péče a  také jak samotný klient přijímá hospicovou péči.  

Autorka si položila  před svým šetřením řadu výzkumných otázek. Zaměřila se například na to, jak 

zdravotníci zvládají monitorovat a odstraňovat bolest a další nepříjemné symptomy. Velice pozitivně 

zde  hodnotím, že se studentka při svém pozorování nezaměřila pouze na tělesné potřeby pacienta, 

ale také na to, zdali má klient dostatečné informace o svém zdravotním stavu, zdali je zachována 

důstojnost pacienta, zda personál bere zřetel na jeho přání a konečně, zdali je poskytována i 

podpora jeho rodině a blízkým.  

Kladně lze i ohodnotit pestrost technik, které si předkladatelka BP zvolila. Šlo nejen o 

polostrukturovaný rozhovor s pacientem,  ale i o studium zdravotnické dokumentace. Studentka  

také provedla zúčastněné pozorování celého zdravotnického týmu.   

Velice dobře a svědomitě  je propracovaná kapitola 8.5 Ošetřovatelská péče. Autorka se zde 

nezaměřila jen na fyziologické  potřeby, ale také na existencionální potřeby (např. potřeba bezpečí a 

ekonomické jistoty, potřeba informací, potřeba struktury a řádu), potřeby vztahové (např. potřeba 

důvěry, potřeba komunikace) a na potřeby sebepojetí a sebeúcty (potřeba pochopení, potřeba 

intimity). 

Dojem z celkového výzkumného šetření opět kazí nepřesné formulace,  stylistické a gramatické 

chyby.  

V předkládaných přílohách najdeme např. Přehled lůžkových hospiců v ČR, Barthelův test základních 

denních činností, ale i laboratorní hodnoty u zvoleného pacienta. Chybí zde referenční mez PSA, což 
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je dosti důležitá informace  při dg. karcinom prostaty s metastázami. 

V Seznamu cizích termínů není vysvětlena všechna uvedená odborná terminologie (např. acinózní, 

tapotement). 

V kapitole Shrnutí případu a zodpovězení otázek se autorce BP zdařila slušná rekapitulace celého 

sledovaného případu.  

Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 
otázky? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 
účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 
konflikty výzkumné činnosti? 

 

 Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, 

etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů nejsou 

respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena (0-2 
body) 

 Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 

ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně z etického 
hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního 

charakteru (3-5 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 

ošetřuje zájmy účastníků výzkumu (6-8 bodů) 

 Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana 

osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou 
diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. 

Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce (9-
10 bodů) 
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Etické aspekty práce (slovní hodnocení) 

Studentka provedla případovou studii u jednoho klienta. Ochrana osobních údajů nebyla porušena. 

V anonymitě zůstal nejen samotný pacient, ale dokonce i lůžkové zařízení (hospic). 

Odborný a společenský přínos 

a celková úroveň práce 

 Pojednává práce 
aktuální/praktický problém? 

 Je práce přínosná z hlediska 
oboru? 

 Obsahuje práce všechny 
klíčové části? 

 Má práce dostatečný či 
přiměřený rozsah? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Je práce z formálního hlediska 
bez chyb? 

 Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky 

aktuálním nebo praktickým problémem nebo není na 
odpovídající úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, 
např. chybí některá z jejích klíčových částí, neodpovídá 

rozsahem požadavkům či je nelogicky uspořádána (0-3 
body) 

 Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně 

aktuální nebo praktický problém v kontextu oboru. Text je 
z hlediska obsahového i formálního bez zásadních 

pochybení, práce je úplná a má jasnou strukturu (4-7 
bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a 

praktický problém v kontextu oboru. Je zpracována na 
velmi dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy 

všechny zásady logické i formální strukturace textu (8-11 
bodů) 

 Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro 
rozvoj oboru, zabývá se významným společenským 
problémem. Je napsána na vysoké akademické úrovni 
(12-15 bodů) 
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň práce (slovní hodnocení) 

Praktická část práce je skutečně určitým přínosem.  Předkladatelka v ní prezentuje svou dovednost a 

schopnost holistického přístupu při ošetřování nevyléčitelně nemocného.  Velice kladně hodnotím  
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svědomitý  přístup k dané problematice. Autorka BP si v hospici zajistila sedmidenní stáž. Společně 

s ostatními členy zdravotnického týmu prováděla ošetřovatelskou péči u zvoleného klienta. 

Současně pozorovala tým zdravotníků při jejich práci. Jednalo se  zcela jistě o časově náročnější 

postup, než který volí většina studentů a studentek bakalářských prací. Mám na mysli rozdání 

dotazníků prostřednictvím Internetu.  

Tímto odlišným přístupem si autorka rozšířila nejen své vlastní obzory, ale také  získala cenné 

klinické zkušenosti při ošetřování nevyléčitelně nemocných. Svou bakalářskou prací se tak dotkla 

stále ještě často opomíjené problematiky hospicového hnutí a paliativního ošetřovatelství.  

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: VELMI DOBŘE. Celkový počet: 70 bodů. 

 

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:  

Předkladatelka bakalářské práce si zvolila smutné téma, které se nejen studentům jejího 

věku, ale i široké veřejnosti jeví jako vážné a neatraktivní. Každý průzkum, který se zabývá 

problematikou paliativní péče, je proto velmi cenný. S tématem se autorka vypořádala 

dobře. Cíle, které si vytýčila, také splnila. Rovněž dokázala nalézt odpovědi na své výzkumné 

otázky. Na kvalitě práce ubírají stylistické nedostatky, překlepy, chybné koncovky v důsledku 

neshody v pádech a bohužel též i gramatické chyby.  

 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

                                                           
1
 V případě hodnocení stupněm neprospěl/a uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 
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Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Pracovníci hospicového hnutí musí často bojovat s mýty, které se šíří v naší 

společnosti? Věděla byste, o jaké mýty se jedná? 

2. Když Vám pacient oznámí: „ Sestřičko, já už chci umřít. Můžete to nějak zařídit?“ Co 

Vám tím vlastně chtěl sdělit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V Praze 28. května 2014                                                    PhDr. Ing. Renáta Hrdličková, DiS. 

 

 


