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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení    

1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 2 

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 3 

Odborný přínos  2 

Stupeň obtížnosti práce 2 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 2 

Formulace hypotéz  2 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2 

Kvalita výsledků praktické části 3 

Splnění cílů práce 2 

3. Práce s odbornou literaturou 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 2 

Správnost bibliografických citací a odkazů 1 

4. Formální stránka práce 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 
kvalifikačních prací) 

2 

Jazyková úroveň práce 2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou simulační výuky jako jedné z metod vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků, konkrétně se zaměřením na bezpochyby náročný zásah při náhlé 

zástavě srdce a dechu, který vyžaduje pečlivou přípravu a nácvik již v rámci studia. Z tohoto důvodu považuji 

téma za vhodně zvolené. Práce je standardně členěna. Teoretická část práce je psána srozumitelně, 

v některých částech bych uvítala podrobnější zaměření na simulační výuku. Teoretické poznatky vycházejí  

z aktuální literatury. 

Výzkumná část práce je zpracována kvalitativní metodou výzkumu s využitím polostrukturovaného 

rozhovoru. Výzkumné cíle práce a výzkumné otázky jsou jasně definovány, avšak výzkumná část v některých 

částech nečerpá z podkladu části teoretické. Analýza dat z kvalitativního výzkumu není příliš systematicky 

zpracována. V diskuzi autor svá zjištění porovnává s relevantními zdroji. V bakalářské práci místy nacházím 

překlepy, některé zkratky nejsou uvedeny v seznamu zkratek a na některé přílohy není v textu uveden jejich 

odkaz (např. Příloha C a E). Vytvořený článek doporučuji publikovat po drobných úpravách.   

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

1) Z jakého důvodu se v některých částech odlišují cíle práce a výzkumné otázky (na str. 30) oproti zadání 

bakalářské práce? 

2) Za jakým účelem byly respondentům v rámci rozhovoru pokládány otázky č. 12, 13, a 14 a z jakého důvodu 

jsou zahrnuty v analýze stanovené Kategorie 5? 

3) Jakých výzkumných technik bylo pro výzkum využito?   

 

 

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 19.8.2020  
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