
 

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 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Název práce:  Akutní bolest jako téma ošetřovatelské péče 

Autor práce:  Ludmila Koucká 

Studijní program:  B 5341 Ošetřovatelství 

Studijní obor:  5341R009 Všeobecná sestra   

Akademický rok: 2014/2015 

Typ práce:  bakalářská 

Vedoucí práce:           Mgr. Petra Podrazilová 

 

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 
3 

Odborný přínos 
3 

2. Aktivita studenta 
 

Míra samostatnosti studenta při práci 
2 

Využití konzultací s vedoucím práce 
3 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 
3 

3. Posouzení praktické části práce 
 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 
2 

Formulace hypotéz  
3 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 
3 

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) 
3 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 
2 

Jazyková úroveň práce 
3 

 



 

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 aktuálním tématem akutní bolesti a jejím hodnocením v praxi. V bakalářské 

práci se vyskytuje několik stylistických i gramatických chyb, ale celý text jako takový je čtivý. Celkový rozsah 

lehce překračuje doporučený rozsah (o cca 5 stran), kdy teoretická část práce tvoří cca 40 %. Teoretická část 

bakalářské práce je celá přepracována. Nyní je tvořena více jak 30 odbornými zdroji, z jichž většina  

je aktuální (nejstarší zdroj z roku 1995 a 2002), ale pochybení nacházím v citacích (absence ISSN u některých 

periodik, neucelená citace: OPAVSKÝ, Jaroslav. Vyšetřování osob s algickými syndromy a hodnocení 

bolesti. In, a jiné). Teoretická část je nyní čtivá a působí ucelenějším dojmem. Také je vhodně 

dopracována ošetřovatelská problematika. V praktické část byla bakalářská práce doplněna  

o nepovinné statistické testování 3 formulovaných hypotéz. Studentka diskutuje jak s odbornou 

literaturou, tak i vyvozuje vlastní závěry. Výstupem z bakalářské práce je Standardní ošetřovatelský 

postup, který byl revidován a aktualizován dle připomínek oponenta i na základě nově 

nastudované literatury.  

Studentka k přepracování bakalářské práce přistupovala víceméně samostatně, kdy využila jen 

minimum konzultací.  Připomínky se většinou snažila zapracovávat. Spolupráce se studentkou byla 

pro menší počet osobních konzultací obtížnější. Práce byla z větší části přepracována i doplněna o 

statistiku, nicméně se zde stále vyskytují některé nedostatky. Proto práci jako celek hodnotím 

dobře.  

 

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

 

Doporučuji / nedoporučuji
*
 bakalářskou práci k obhajobě. 

 

 

Dne: 13. 8. 2015                                            
        Podpis vedoucího práce 

 

 

 

* 
Vyhovující podtrhněte  


