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Kritéria hodnocení práce Hodnocení 
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 1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

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 
kvalifikačních prací) 1 

Jazyková úroveň práce 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na znalosti zdravotnických záchranářů o katetrizaci močového měchýře muže. Práce 
je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Výtku 
bych měla k používání 10% glycerinu k naplnění balónku, byť tato informace pochází z aktuálního zdroje. V zadání 
práce je však uvedeno, že se práce opírá o Národní ošetřovatelský postup, ve kterém je uvedena aqua 
pro injectione. Cíle práce byly splněny. 

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Z jakého důvodu jste se odklonil od zadání? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:  7. 6. 2021  

 

 

 

   ……………………………………………. 

Podpis oponenta práce 
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