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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  2 

Stupeň obtížnosti práce 2 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz  1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2 

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: 

Práce se zabývá velmi zajimavým tématem. Komunikace zdravotníků hraje v jejich práci hlavní roli a týká se 

každého napříč odbornostmi. Je vypracovaná v souladu s metodikou FZS TUL. Teoretická část se zabývá 

problematikou komunikace u ZZS, komunikačními procesy, odlišnostmi komunikace u vybraných skupin 

pacientů apod. Autor používá citovanou formu dle harwardského systému citování. Výzkumná část je 

zpracována pomoci kvalitativní metody . Pro získání informací byly zvoleny polostrukturované rozhovory. 

Výzkumné otázky a cíle jsou formulovány srozumitelně a jasně. Diskuze je velice rozsáhlá a popisuje výsledky 

práce.  

Z výhrady uvádím: 

Špatný slovosled str. 15  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

V jakém odborném periodiku budete článek publikovat?   
 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 17.8.2020  
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Podpis oponenta práce 

 


