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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 1 

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) 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková úroveň práce 2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá významnou problematikou poskytování specifické ošetřovatelské péče v rámci 

neodkladné přednemocniční péče a nemocniční péče intenzivní s ohledem na transkulturní ošetřovatesltví. 

Oceňuji výběr tématu se zaměřením na minoritu Svědků Jehovových a zpracování teoretické části s aplikací 

na model Giger a Davidhizar. Výzkum je realizován kvalitativní metodou výzkumu s využitím rozhovoru. Cíle 

práce byly splněny. Analýza dat je zpracována přehledně a srozumitelně, výsledky přináší zajímavá zjištění. 

Diskuze je zpracována na odpovídající úrovni. Oceňuji výstup z bakalářské práce v podobě článku. Bakalářskou 

práci lze využít ve výuce i praxi.  

Autorka pracovala aktivně a zodpovědně, na konzultace se dostavovala připravená.  

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.   

 

 

Kontrola plagiátorství provedena dne 14.7.2020.  

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

  

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

Dne: 19.8.2020        
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Podpis vedoucího práce 

 


