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Kritéria hodnocení 
Hodnocení 
1 - 2 - 3 – 4 

1. Všeobecná charakteristika práce 
 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 
2 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 
2 

Odborný přínos 
2 

2. Aktivita studenta 
 

Míra samostatnosti studenta při práci 
2 

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 
2 

5. Formální stránka práce 
 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika BP UZS TUL) 
1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 
2 

Jazyková úroveň práce 
2 

 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ústav zdravotnických studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 353 724, 194 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.uzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá zajímavým tématem, které vzešlo z potřeb klinické praxe. V bakalářské práci  

se vyskytuje několik stylistických i gramatických chyb, ale celý text jako takový je čtivý. Teoretická část  

je sice rozsáhlá (tvoří téměř 50% rozsahu bakalářské práce), nicméně zde studentka shrnuje pouze základní 

charakteristiky dané problematiky. Jasně specifikuje bolest a úlohu sestry při hodnocení bolesti, dále 

definuje problematiku opiodů a zácpy. Všechny popsané problematiky následně shrnuje v podkapitole 

edukace v ošetřovatelství, kde specifikuje jednotlivé oblasti edukace pacientů se zácpou na opioidní léčbě 

chronické bolesti. Ve výzkumné části práce studentka analyzuje výsledky kvantitativního výzkumného 

šetření, které bylo zaměřeno na zkušenosti pacientů s chronickou léčbou na ovoidní terapii v délce trvání 

více než měsíc. Studentka shrnula základní metodologické postupy provedeného výzkumného šetření  

a analyzovala jednotlivé dotazníkové položky. V analýze výzkumných předpokladů jasně deklaruje, zda jsou 

či nejsou výzkumné předpoklady v souladu s výzkumným šetřením. Diskuze je čtivá, studentka zde 

formuluje vlastní názory a komparuje získaná data s odbornou literaturou. Praktický výstup z bakalářské 

práce je formulován do Návrhu edukačního standardu o režimových opatřeních pro pacienty užívající 

opioidy, který je vhodně doplněn návrhem informačního letáku, který shrnuje danou problematiku. 

Uvedené zdroje jsou některé méně aktuální (např. TROJAN, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie z roku 1999). 

Přílohy jsou zařazeny přiléhavě a s citací použitých zdrojů (drobné připomínky bych měla k citacím zdrojů  

u příloh č. 3, 4, 5, 6) 

Studentka k tvorbě bakalářské práce přistupovala aktivně, zodpovědně a prokázala velkou míru 

samostatnosti. Konzultací řádně využívala a připomínky se snažila zapracovávat. Ke konzultacím 

přicházela vždy připravená. Nicméně pro drobné, výše uvedené, nedostatky, práci celkově 

hodnotím velmi dobře.  

 

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

 

Doporučuji / nedoporučuji* bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne:  13. 8. 2015            

        Podpis vedoucího práce 

 

* 
Vyhovující podtrhněte  


