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

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvozenĺ závěrů 1

Odborný přínos 1

2. Aktivita studenta

Míra samostatnosti studenta při práci 1

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

3. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

4. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

5. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

Jazyková úroveň práce 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autorka se v bakalářské práci zabývala aktuální problematikou. V teoretické části práce pozitivně hodnotím
využití modelu Joyce Newman Ginger a Ruth Davidhizar, kdy autorka dle tohoto modelu popisuje specifika
pacientů S vyznáním islámu. Teoretická část je zpracována přehledně a logicky. Ve výzkumné části práce
si autorka stanovila 5 cílů práce, které byly splněny. Velmi kladně hodnotím výběr respondentů, kterými byli
muslimové žijící v České republice. Analýza výzkumných dat přinesla velmi zajímavé výsledky. V kapitole
Diskuze autorka svá zjištění poronává s relevantními zdroji a vyjadřuje argumentačně podpořený názor
na danou problematiku. Práce je zpracována přehledně a systematicky. Pozitivně hodnotím vytvoření článku,
který doporučuji k publikaci. Bakalářskou práci lze využít ve výuce i praxi.

Autorka pracovala zodpovědně, aktivně, systematicky a na konzultace se vždy pečlivě připravovala. Velmi
kladně hodnotím zájem autorky o zpracovávané téma.

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.

Kontrola plagiátorství provedena dne 29.4.2019.

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

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

Dne: 26.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

~~~Krauee,D~S.__

Podpis vedoucího práce
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