
 
 
 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta zdravotnických studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 353 762 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Název práce:  Znalosti studentů o problematice sběru moče na vyšetření clearance kreatininu 
Autor práce:  Lucie Svobodová 
Studijní program:  B 5341 Ošetřovatelství 
Studijní obor:  5341R009 Všeobecná sestra    
Akademický rok: 2019/2020 
Typ práce:  bakalářská 
Oponent práce: Bc. et Bc. Lenka Horáková 
 

Kritéria hodnocení práce Hodnocení    
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 

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 
kvalifikačních prací) 1 

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 se zabývá znalostmi studentů o sběru moče na vyšetření clearance kreatininu. Práce je 
rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je přehledně zpracována a poskytuje velmi dobrý 
přehled o daném tématu. Celkem byly stanoveny čtyři cíle, z čehož byl jeden popisný a tři předpoklady, které 
si studentka ověřila předvýzkumem. 

Ve výzkumné části byla vhodně zvolená kvantitativní metoda s dotazníkovou technikou. Zjištěná data jsou 
přehledně shrnuta do tabulek a následně do grafů. Cíle práce byly zcela naplněny. Kladně hodnotím celkové 
zpracování, logicky řazené přílohy a celkovou úroveň práce. Velmi vydařený je také poster, který je výstupem 
této práce. 

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

-  
 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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