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. . . . . HodnoceníKriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

Stupeň obtížnosti práce 1

2. Posouzení praktické části práce

~ormulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

Kvalita výsledků praktické části 1

Splnění cílů práce 1

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů

Správnost bibliografických citací a odkazů 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 2
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 1

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče u pacientů s vyznáním islámu. Teoretická část
je výborně zpracovaná, informace jsou aktuální a přínosné do praxe. Kapitoly na sebe logicky navazují a dávají
tak čtenáři ucelené a jasné informace. V empirické části oceňuji zvolení metody výzkumu, právě díky
nestandardizovanému rozhovoru s respondenty se podařilo studentce získat cenné informace, které pak
v diskuzi velmi zdařile použila. Studentce tímto děkuji za informace, které mě osobně obohatili. K drobným
nedostatkům řadím nedodržení vzdálenosti horního okraje 2,5 cm v celé práci dle metodiky, str. 39
nesprávně vložena.

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Dne: 22. 5. 2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Podpis oponenta práce
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