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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  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 tématem invazivní monitorace v intenzivní lůžkové péči. Je rozdělena 
na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou přehledně shrnuty informace 
na základě aktuální literatury a poskytují dostatečný přehled o problematice. 

Ve výzkumné části bylo využito kvantitativní metody s pomocí dotazníkové techniky. V dotazníku bylo 
obsaženo 23 otázek. Celkem byly v práci stanoveny tři cíle a tři předpoklady. Zvolenou techniku shledávám 
za vhodnou. Výsledky byly zpracovány do přehledných tabulek a grafů. Autorka v práci prokázala zájem 
o danou problematiku. Všechny cíle 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. 
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