
 
 
 

 

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 vedoucího bakalářské práce 
 

Název práce:  Znalosti studentů o problematice sběru moče na vyšetření clearence kreatininu  
Autor práce:  Lucie Svobodová 
Studijní program:  B 5341 Ošetřovatelství 
Studijní obor:  5341R009 Všeobecná sestra   
Akademický rok: 2019/2020 
Typ práce:  bakalářská 
Vedoucí práce:  Mgr. Monika Líbalová 
 

Kritéria hodnocení Hodnocení    
1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 
Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 2 

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 
kvalifikačních prací) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková úroveň práce 1 

 

 



 
 
 

 

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 

 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Téma bakalářské práce je vhodně zvolené a méně často zpracovávané. Autorka se věnuje problematice 
sběru moče na vyšetření claerence kreatininu. Vzhledem k tomu, že všeobecná sestra má důležitou roli 
v edukaci pacienta a při odběru moči na dané vyšetření. Autorka zjišťuje znalosti studentů v této 
problematice. Analýza výzkumných dat je zpracována systematicky a přehledně. Výzkumné cíle byli 
splněny. Výsledky výzkumu přinesli zjištění, na která se můžeme při výuce dalších studentů více zaměřit. 
Pozitivně hodnotím vytvoření posteru. Výstup práce doporučuji publikovat v odborném periodiku. 

Studentka pracovala aktivně, samostatně a vždy byla připravená.    

 

 

Kontrola plagiátorství provedena dne 1.5.2020.  

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

  

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 
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