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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 
2 

Odborný přínos 
1 

2. Aktivita studenta 
 

Míra samostatnosti studenta při práci 
2 

Využití konzultací s vedoucím práce 
1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 
2 

3. Posouzení praktické části práce 
 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 
2 

Formulace hypotéz  
1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 
2 

4. Práce s odbornou literaturou 
 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 
1 

5. Formální stránka práce 
 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika BP UZS TUL) 
2 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 
1 

Jazyková úroveň práce 
2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Studentka si zvolila aktuální téma odpovídající potřebám klinické praxe. V bakalářské práci se vyskytuje 

několik stylistických i gramatických chyb, ale celý text jako takový je čtivý.  Pozitivně hodnotím využití 

aktuálních poznatků a výzkumů v ošetřovatelské péči o zevní fixátor, kdy studentka tyto poznatky uvádí 

nejen v teoretické části práce, ale i vhodně s nimi komparuje výsledky výzkumného šetření v diskuzi. 

Teoretická část je sice obsáhlejší (tvoří cca 50% bakalářské práce), nicméně zde studentka shrnula základy 

celé komplexní problematiky péče o pacienta se zevním fixátorem. Velmi pozitivně také hodnotím kvalitně 

zpracovaný komplexní ošetřovatelský přístup k pacientovi se zevním fixátorem, který jasně deklaruje, 

že se studentka s danou problematikou plně seznámila a umí ji aplikovat. Ve výzkumné části práce 

studentka seznamuje s výsledky kvantitativního výzkumného šetření zaměřeného na znalosti a zkušenosti 

všeobecných sester s ošetřovatelskou péči o pacienta se zevním fixátorem. Zde pozitivně hodnotím 

vymezení kódování u téměř všech dotazníkových položek, což následně umožňuje i lepší orientaci v rámci 

analýzy výzkumných předpokladů a cílů. Diskuze je psána čtivě a studentka zde formuluje vlastní závěry,  

ale i komparuje zjištěné nedostatky ve znalostech ošetřovatelské péče o pacienta se zevním fixátorem 

s dostupnou literaturou i zahraničními studiemi.  Výstup z bakalářské práce v podobě Návrhu na standard 

ošetřovatelské péče vhodně doplněného informačním materiálem jasně deklaruje, že studentka dané 

problematice porozuměla a doporučila bych jeho aplikaci do praxe. Nicméně v práci nacházím i drobné 

nedostatky v podobě chybného formátování textu (např. Obsah, Seznam tabulek atd. – řádkování 1).  

Studentka pracovala samostatně, aktivně využívala konzultací a případné připomínky zapracovávala. 

Stanovené termíny se snažila dodržovat a k tvorbě bakalářské práce přistupovala velmi zodpovědně. 

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  


