
 

 

 

 

 

 Mezinárodní konference  
studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 

 
Kritéria hodnocení   

Sekce ústních příspěvků 
 
 
 
1. Úvod do problematiky   

odborný přehled, prezentace aktuálnosti tématu, systematičnost, důraz na podstatné prvky dané 
problematiky, přehlednost odborné problematiky daného tématu v prezentaci, práce s odbornou 
literaturou 
 

2. Metodika výzkumu  

 výzkumný design, metodika výzkumu 
 
 

3. Zpracování výsledků (jsou-li výsledky):  

 zpracování výsledků  

 diskuse – porovnání výsledků s jinými  
 
4. Přínos práce a výstup práce (pokud nejsou výsledky, plánovaný přínos práce a výstup práce)  

 přínos pro ošetřovatelskou praxi 
nebo: 

 přínos pro výzkum v ošetřovatelství 
 

5. Zpracování prezentace (PowerPoint)  
přehlednost, výstižnost, čitelnost, názornost, upoutání pozornosti, oživení, formální správnost   
 

6. Způsob prezentace  
vystupování, kontakt s publikem,  schopnost diskutovat, argumentovat, slovní zásoba, 
vyjadřování, celkový dojem, respektování časového limitu  

 
 
Jednotlivá kritéria jsou hodnocena 0 – 5 body (každé kritérium může být ohodnoceno maximálně 
pěti body) 
Studenti vyšších ročníků se zpracovanými výsledky: 100 % = 30 bodů  
Studenti nižších ročníků bez zpracovaných výsledků: 100 % = 25 bodů (bod 3 není hodnocen)  
 
Poznámka: 
Budou uděleny dvě ceny:  

1) za přínos pro ošetřovatelskou praxi 
2) za přínos pro výzkum v ošetřovatelství  

 



 

 

 

 

 

 

Mezinárodní konference  
studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství 

 
Kritéria hodnocení   

Posterová sekce 
 
 
 
1. Úvod do problematiky   

odborný přehled, prezentace aktuálnosti tématu, systematičnost, důraz na podstatné prvky dané 
problematiky, přehlednost odborné problematiky daného tématu v prezentaci, práce s odbornou 
literaturou 
 

2. Metodika výzkumu  

 výzkumný design, metodika výzkumu 

 
 

3. Zpracování výsledků (jsou-li výsledky):  

 zpracování výsledků  

 diskuse – porovnání výsledků s jinými  

 
4. Přínos práce a výstup práce (pokud nejsou výsledky, plánovaný přínos práce a výstup práce)  

 přínos pro ošetřovatelskou praxi 
nebo: 

 přínos pro výzkum v ošetřovatelství 

 
5. Zpracování prezentace (PowerPoint)  

přehlednost, výstižnost, čitelnost, názornost, upoutání pozornosti, oživení, formální správnost   
 

6. Způsob prezentace  
vystupování, kontakt s publikem,  schopnost diskutovat, argumentovat, slovní zásoba, 
vyjadřování, celkový dojem, respektování časového limitu  

 
 

 
Jednotlivá kritéria jsou hodnocena 0 – 5 body (každé kritérium může být ohodnoceno maximálně 
pěti body) 
Studenti vyšších ročníků se zpracovanými výsledky: 100 % = 30 bodů  
Studenti nižších ročníků bez zpracovaných výsledků: 100 % = 25 bodů (bod 3 není hodnocen)  
 
Poznámka: 
Bude udělena jedna cena:  

1) za přínos pro ošetřovatelskou praxi a/nebo za přínos pro výzkum v ošetřovatelství  


