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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   
částečně 

odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    
   Cíle práce jako celku x    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  x    
 
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování problematiky x    
   Solidní přehled dosavadních  
   poznatků 

x    

   Výběr relevantních názorů pro  
   daný  problém 

x    

   Logická výstavba práce (pořadí  
   kapitol) 

x    

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Definování výzkumného problému x    
   Definování cílů výzkumu x    
   Popis zkoumaného souboru x    
   Popis použitých metod x    
   Adekvátnost použitých metod x    
   Způsob prezentování výsledků x    
   Diskuse: kvalita interpretování   
   získaných výsledků   

x    

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr  použité literatury x    
   Využití literatury v textu práce  x   
   Správnost citací v textu  x   
 
 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce x    
   Způsob shrnutí x    
   Validita závěrů  x    
   Přínos práce x    
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh x    
 
 
7. Spolupráce studenta s vedoucím 
    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  x    
   Akceptování rad a připomínek x    
   Samostatnost při zpracování práce x    
 
 
8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
 x    
 
9. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

 x    
 
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce x    
 
 
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
 
Komentář a připomínky k textu:: 

Studentka se zabývá problematikou výživy hemodialyzovaných pacientů a jejich edukací. Teoretická 
část popisuje problematiku spojenou s chronickým selháním ledvin a s omezeními z dané diagnózy 
vyplývajících.  V empirické části  pomocí kvantitativního výzkumu studentka zjišťuje informovanost pacientů o 
správné skladbě výživy a příjmu tekutin u chronicky hemodialyzovaných. Zajímavým výsledkem zůstává, že i 
pacienti, kteří jsou již dlouho dobu zařazeni do dialyzačního programu, nemají dostatečné znalosti o skladbě 
jídelníčku a pitném režimu. 

 Z tohoto důvodu se studentka rozhodla vytvořit edukační materiál, který slouží zároveň jako 
výstup závěrečné práce. Nedostatkem práce je  nesprávná citace internetových zdrojů v závěrečném přehledu 
literatury. Tento nedostatek ovšem nesnižuje kvalitu práce a proto navrhuji známku v ý b o r n ě a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 

1. Výzkum překvapivě poukázal na nedostatečnou znalost některých důležitých omezení u 
chronicky hemodialyzovaných pacientů, přestože navštěvují poradny ur čené právě pro ně. 
Z jakého důvodu se Vy sama domníváte, že tyto znalosti nemají? 

 
2. Jakým způsobem hodláte prezentovat Váš edukační materiál a jak lze přispět k lepší zpětné 

vazbě mezi edukátory a edukovanými pacienty? 
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