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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).  

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. 
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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? 

(0-5 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  
 

2 

Abstrakt (slovní hodnocení) 

V abstraktu nejsou uvedena východiska. Zmíněny jsou odpovědi pouze na dvě výzkumné 

otázky, jejich formulace je velmi obecná. 

 
 

Odůvodnění a rešerše odborné 

literatury 

 Je zdůvodnění práce uvedené 

v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Byla zvolena adekvátní 

literatura a je její záběr 

vzhledem k tématu 

dostatečný/úplný? 

 Je zvolená literatura aktuální? 

 Jsou využívány přednostně 

primární zdroje? 

 Je použitá literatura řádně 

citována? 

 Je použitá argumentace 

prezentována standardním 

způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 

podroben kritice? 

(0-20 bodů) 

 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  
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Zdůvodnění zaměření práce je zcela nedostatečné. Autorka uvádí pouze vlastní zkušenost, 

která není podložena žádnými daty. Výsledky rešerše výzkumných prací autorka v textu 

neuvádí. Toto považují za zásadní nedostatek práce. 

Výběr použité literatury je odpovídající, dodržena je citační norma. 

 
 

Použité metody a logika 

struktury práce   

 Jsou jasně stanoveny a 

zdůvodněny cíle práce, 

výzkumné otázky či 

hypotézy? 

 Je zdůvodněna volba 

použitých metod (rozsah a 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru 

nebo popisu jedné nebo více částí práce, zvolené metody 

neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám  
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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? 

 (0-20 bodů) 

Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

V empirické části byl ke sběru dat konstruován velmi jednoduchý dotazník, který vykazuje 

řadu nedostatků viz níže. Velmi obecně je popsán studovaný soubor. Cíle práce jsou 

formulovány velmi nepřesně, termín „povědomí“ je pro tento typ práce nedostatečný. Měly 

být zkoumány znalosti, postoje a chování respondentek. Výzkumné otázky a hypotézy nejsou 

v práci uvedeny.  
 

Zpracování tématu a 

interpretace získaných poznatků 

 Odpovídají všechny uvedené 

informace soudobému stavu 

poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, 

či dokonce demagogická 

tvrzení a polopravdy? 

 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? 

(0-20 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací 

nebo s interpretací výsledků  
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

 

Hlavní cíl práce je zjistit jaké mají všeobecné sestry povědomí o rehabilitačním 

ošetřovatelství a zda spolupracují v rámci multidisciplinárního týmu. Z této velmi 

zjednodušené formulace vyplývá, že předmětem práce mělo být zjišťování znalostí, postojů 

a chování všeobecných sester v kontextu rehabilitačního ošetřovatelství a zjištění úrovně 

spolupráce v multidisciplinárním týmu. S tímto cílem do značné míry souvisí vzdělání a další 

vzdělávání všech aktérů, kteří jsou součástí rehabilitačního multidisciplinárního týmu. 

Studentka pojala kapitolu o vzdělání, tedy o konkrétních znalostech, dovednostech a 

kompetencích všeobecných sester, fyzioterapeutů a ergoterapeutů velmi povrchně a 

soustředila se pouze na legislativní ukotvení současného stavu vzdělávání. Rovněž velmi 

obecně je popsána i týmová spolupráce. 
 

1. Formulace otázek 

Zásadní problém vidím ve formulaci jednotlivých otázek dotazníku, které jsou 

zaměřeny na věcnou část práce (otázky meritorní) 
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Otázka č 6 – alternativy odpovědí neodpovídají otázce. Studentka se dotazuje na „způsob 

rozšíření vědomostí“, odpovědi d) a e) s otázkou vůbec nesouvisejí a neodpovídají na 

danou otázku. 

Otázka č. 11. - studentka se dotazuje „…..proč se respondentky domnívají….“ aniž by se 

tuto skutečnost ověřila. Před takto formulovanou otázku by měla být otázka filtrující – 

„domníváte se, že je procvičování dolních končetin v prvních hodinách po operaci pro 

pacienta důležité?“ Zde by byla na místě pětipoložková škála od „rozhodně ano“, „spíše 

ano“, „nevím“, „spíše ne“, „rozhodně ne“. 

Otázka č. 13 – „Jak spolupracujete v rámci rehabilitačního ošetřovatelství 

s fyzioterapeutem?“ 

Alternativy odpovědí nejsou kompatibilní s otázkou. Rehabilitační ošetřovatelství neprovádí 

fyzioterapeut, tudíž mu při jeho provádění nemohou sestra „asistovat“ atd. 

 

Otázka č. 14 – „Jaký rozdíl vnímáte mezi fyzioterapeutem a ergoterapeute“? Otázka je 

nesprávně formulovaná. Respondentky by měly zřejmě uvést rozdíly mezi činnostmi těchto 

dvou profesí. Tato otázka navíc vůbec nesouvisí s cíli práce. 

 

Otázka č. 15 – „Jak je spolupráce mezi sestrou a fyzioterapeutem přínosná v rámci 

rehabilitačního ošetřovatelství?“ studentka se ptá na „přínos“, ten však není v odpovědích 

nijak postižen. Pokud by měl být hodnocen „přínos spolupráce mezi sestrou a 

fyzioterapeutem“ pak by alternativy odpovědí měly odpovídat škále, která by „přínos“ 

změřila. 

 

2. Zpracování dat 

Interpretaci získaných dat považuji za zcela nedostatečně zpracovanou. Studentka uvedla 

pouze absolutní a relativní četnosti odpovědí ve formě sloupcových grafů a tabulek, pod 

tabulkou pouze rekapituluje získaná data bez jakéhokoli komentáře. Celá kapitola „Výsledky 

šetření“ je v rozsahu 18 stran. V kapitole Diskuse studentka stručně popisuje zpracování 

literatury, cíle práce a techniku sběru dat.  Interpretace dat je velmi povrchní a závěry práce 

poněkud „nadnesené“. (U BP a diplomových pracích se zpravidla uvádí, že „….závěry práce 

přispějí k ….“). 

Studentka se vůbec nezabývala porovnáním odpovědí respondentech tříděných podle typu 

dosaženého vzdělání a praxe. Tyto dvě proměnné mohou být důležitým faktorem, který 

ovlivní provádění úkonů rehabilitačního ošetřovatelství a do určité míry i postoj ke spolupráci 

v mezioborovém týmu. 

 

 
 

Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 

otázky související s tématem 

práce a realizací výzkumu? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 

účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 

konflikty výzkumné činnosti? 

 Byla respektována pravidla 

publikační etiky? 

 Jaký byl výsledek shody  

v systém pro odhalování 

plagiátů (Thesis)? 

 Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, 

etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů nejsou 

respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena  
 

0 
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(0-10 bodů) 

 

Etické aspekty práce (slovní hodnocení) 

Vzhledem k tématu práce nebylo nutné řešit etické problémy spojené s ochranou osobních 

dat. Při kontrole nebylo prokázáno plagiátorství, avšak práce nesplňuje požadavky na využití 

cizích zdrojů formou kompilátu.  Teoretická část práce je poskládána z citací cizích zdrojů a 

v řadě případů působí text z věcného hlediska poněkud nesourodě (např. kapitola 1.3 

Polohování). Autorský zákon povoluje citace jiných autorských děl do vlastního díla, avšak 

citace se vkládají do původního textu a ten by měl být delší než citované pasáže. Toto 

podmínku autorka nedodržela a celá teoretická část je poskládána z citovaných pasáží. 

 
 

Odborný a společenský přínos  

 Pojednává práce 

aktuální/praktický problém? 

 Je práce přínosná z hlediska 

oboru? 

(0-10 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá společensky 

aktuálním nebo praktickým problémem  
 

0 

Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Vzhledem k nízké kvalitě práce nemá práce ani odborný ani společenský přínos. 

 
 

Formální úroveň práce 

 Obsahuje práce všechny 

klíčové části? 

 Má práce dostatečný či 

přiměřený rozsah? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Je práce z formálního hlediska 

bez chyb? 

 Má práce dobrou jazykovou 

úroveň? 

 Jsou soustavně používány 

zavedené zkratky? 

(0-15 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – práce není na odpovídající 

úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí 

některá z jejích klíčových částí, neodpovídá rozsahem 

požadavkům či je nelogicky uspořádána  
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Text vykazuje velmi nízkou jazykovou úroveň a neodpovídá úrovni vysokoškolského 

studenta. Např. str. 4 „Mezi hlavní náplň práce všeobecných sester…“; str. 5 „nedostatek 

pohybu má za vinu…“ atp. 

V textu se vyskytují překlepy. 

 
 

 

 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 
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Práci klasifikuji stupněm: nedostatečně 

 

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:  

Bakalářskou práci hodnotím jako nedostatečnou. 

1. Zpracování teoretické části práce – porušení autorského zákona - dle ustanovení § 

31odst. 1 písm. a) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) lze použít výňatky 

z cizích děl ve svém díle v odůvodnění míře, avšak původní text, do něhož jsou výňatky 

cizích děl vkládány, musí být delší než výňatky. 

2. Dotazník využitý ke sběru dat vykazuje zásadní nedostatky a interpretace dat je 

nedostatečná. 

 Zvolené téma považuji za vhodné ke zpracování. 

Doporučuji přepracování. 

 

 

 

 

 

Práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo a datum vypracování posudku        Podpis oponenta práce  
V Praze 12. května 2016 

                                                           
1 V případě hodnocení stupněm neprospěl/a uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 


