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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

Formulace 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 1

Správnost bibliografických citací a odkazů 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 2
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Jazyková úroveň práce 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autorka se v bakalářské práci věnuje problematice využití simulačních metod ve výuce studentů oboru
Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část výzkumnou. Ve výzkumné části práce
zvolila autorka metodu kvalitativního výzkumu formou strukturovaného rozhovoru. Výsledky výzkumné části
jsou velmi pečlivě graficky znázorněny a doplněny slovním komentářem. Anotace v anglickém jazyce
neobsahuje slovo ANNOTATION v horní části - jak by mělo být v souladu metodikou. Tato skutečnost
nesnižuje zásadním způsobem hodnotu práce.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1. Jak provádíme algický podnět, pokud ověřujeme stav vědomí?

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

Dne: 24.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Podpis oponenta práce
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