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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení    

1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

Odborný přínos  2 

Stupeň obtížnosti práce 2 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz  1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2 

Kvalita výsledků praktické části 2 

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 
kvalifikačních prací) 

1 

Jazyková úroveň práce 2 

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

Práce se zabývá zajímavým tématem s přínosem do praxe. Je vypracováná v souladu s metodikou FZS TUL. 

Teoretická část se zabývá problematikou telefonické ordinace léků a jejími spicefiky. Mimo jiné se zaměřuje 

na průběh telefonické ordinace, způsob záznamu apod. Autor používá citovanou formu dle harvardského 

systému citování. Výzkumná část je provedena kvalitativní metodou s technikou polostrukturovaných 

rozhovorů. Výzkumné cíle a výzkumné otázky jsou formulovány jasně a srozumitelně. Diskuze o velmi obsáhlá 

a srozumitelně popisuje výsledky práce.  

Z výhrady uvádím: 

- elektronická forma zpracování není v souladu s formou tištěnou 

- v seznamu zkratek je užito někdy malé a někdy velké písmeno 

- pravopisné chyby např. str. 11 velké Z (Zdravotnické záchranné služby - má být malé z), str. 14 vývojí (má 

být vyvíjí, str. 16 30ti, str. 18 10-20ti apod. 

- absence mezer např. str. 14 za tečkou antiarytmik, str. 15 za čárkou kortikosteroidy, str. 17 za tečkou jehel  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Budete článek publikovat? Popř. v jakém odborném periodiku?  Zjistil jste, zda bude o tento článek zájem?  
 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 25.12.2019  
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Podpis oponenta práce 

 


