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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 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 poskytováním neodkladné péče Svědkům Jehovovým. Práce je dělena do dvou 
částí. V části teoretické jsou přehledně shrnuty informace o svědcích Jehovových. Ve výzkumné části bylo 
využito kvalitativní metody výzkumu s využitím techniky rozhovoru, který obsahoval 22 otázek. Celkem byly 
stanoveny čtyři cíle a čtyři výzkumné otázky. K výtkám bych uvedla, na straně 27. je uveden 
polostandardizovaný rozhovor, dále je již uváděn nestandardizovaný rozhovor. Dále na téže straně je 
uveden odkaz na přílohu F před přílohou E. V textu práce se vyskytují občasné překlepy a předložky 
na konci řádků. Výsledkem práce jsou však velmi zajímavá zjištění z historie. 

I přes drobné chyby je práce velmi zdařilá, autorka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou. Cíle 
práce byly splněny. 

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. 

 

Dne: 18.8.2020  
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Podpis oponenta práce 

 


