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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a zcela samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla správná a zcela samostatná.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Práce studentky Markéty Zubíkové zaslouží uznání hned z několika důvodů. Prvním aspektem 
byla naprostá samostatnost, se kterou si studentka vybrala jak téma práce, tak pracoviště, na 
kterém svou práci realizovala. Druhým aspektem bylo úsilí a časová dotace, které studentka 
praktické části experimentální práce věnovala, nutno dodat, že se (vzhledem ke zvolenému 
tématu) jednalo o práci psychicky i fyzicky velice náročnou. Třetím aspektem byla 
nadstandardní kombinace práce s pacienty na jednotce LDN (dlouhodobé sledování účinnosti 
léčby, statistika dekubitů) a dotazníkového šetření u pracovníků zdravotnických zařízení v ČR v 
rámci experimentální části diplomové práce, která tímto získala mnohem větší rozměr. 
S důrazem na zkvalitnění práce navíc studentka neváhala kontaktovat řadu jiných pracovišť 
téhož zaměření po republice, aby výstupy práce byly ještě validnější. Čtvrtým aspektem pak 
byla preciznost a kvalita zpracované rešerše i poměrně komplexní experimentální práce, na 
kterých byla patrná předešlá zkušenost se zpracováním práce bakalářské, tedy s minimem 
zásahů ze strany školitelky.  
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