
 
 
 

 

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

tel.: +420 485 353 762 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Hodnotící škály v ošetřovatelské praxi dle Evidence Based Nursing  

Autor práce: Sandra Kopecká  

Studijní program: B 5341 Ošetřovatelství  

Studijní obor: 5341R009 Všeobecná sestra  

Akademický rok: 2020/2021  

Typ práce: bakalářská 

Oponent práce: Mgr. Martin Krause, DiS.  

 

 

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) 
2 

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 se zaměřuje na důležitou problematiku související s poskytováním ošetřovatelské péče,  
a to znalostmi všeobecných sester o hodnotících škálách dle Evidence Based Nursing. Výběr tématu považuji  
za velmi potřebný pro výkon povolání všeobecných sester. Teoretická část obsahuje srozumitelné informace  
o možných hodnotících škálách používaných k hodnocení rizika vzniku dekubitů, nutričního stavu a pro posouzení 
stavu soběstačnosti a běžných denních aktivit. Teoretické poznatky tak účelně tvoří podklad pro výzkumnou část.  

Výzkumná část je realizována kvantitativní metodou výzkumu s využitím dotazníku vlastní konstrukce. Analýza dat 
přinesla zajímavá zjištění. Stanovené cíle práce byly splněny. Pro upřesnění by u vyhodnocení dotazníkové položky 
č. 5 a 9 mohlo být v popisu tabulky a grafu uvedeno, že procenta se vztahují k celkovému počtu odpovědí, tak, aby 
nebylo případně zaměněno. V rámci jednotlivých dotazníkových položek by mohla být uvedena i varianta nevím, 
aby respondenti nutně nemuseli vybrat jednu variantu. Autorka účelně porovnává svá zjištění s jinými zdroji. Oceňuji 
vytvoření článku, který doporučuji k publikaci v odborném periodiku. Kvalifikační práci lze využít ve výuce i praxi.  

V bakalářské práci se místy objevují překlepy, jako např. na str. 33 v relativní četnosti. 

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu.   

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

1. Jakým způsobem bylo zajištěno, že výzkumu se účastnily pouze všeobecné sestry? 
2. Na jakém základě byly vybrány jednotlivé hodnotící škály používané v dotazníku? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:   25. května 2021           
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Podpis oponenta práce 


