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. ‚ . . ‚ HodnoceníKriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

Stupeň obtížnosti práce 1

2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 2

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 1
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 1

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1
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TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta zdravotnických studií

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Kvalitně zpracovaná práce svýtečnou informační hodnotou. Vteoretické části po historickém úvodu se
věnuje formám ošetřovatelských profesí v USA, možnostem získání příslušné kvalifikace i podmínkám práce
v tomto oboru. V praktické části pak tyto informace konfrontuje se zjištěními získanými technikou
kvalitativního výzkumu polostrukturovaným rozhovorem. Ten byl veden přes aplikaci Skype v anglickém
jazyce. Získané informace byly zpracovány a přehledně vyjádřeny. Jedinou slabinou práce je nízký počet
respondentů a soustředění se na jednu geografickou oblast Spojených států. V diskuzi je velmi dobře využito
srovnávání s tuzemskou realitou. U práce oceňuji i originální nápad a mezinárodní přesah.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

Nemám.

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 2.8.2020

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fahulta zdravotnkkýdi studii Studenttká s40212 46117 L~te~uc

~uL~ ~42O466 353 752 jl~51O.pí~J5155i@WLC2 WWWJZttuLC2~ 3~467 47 885 Di~ CZ~6747885 __________


