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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 se zabývá hodnotícími škálami hlavně v oblasti hojení ran. Toto téma je v současné době velmi 
aktuální. Hodnotících škál je celá řada a je opravdu velmi důležité se umět zorientovat a vybrat ty správné hodnotící 
škály a umět je využít. Všeobecné sestry využívají tyto hodnotící škály v praxi a to vede k jednotnému a objektivnímu 
měření a sjednocení odborné terminologie. V práci byly uvedeny příklady hodnotících škál. 

 V praktické části byla zjištěna dobrá znalost všeobecných sester v této problematice. Velký význam má i praktická 
zkušenost všeobecných sester, které přicházejí do styku s chronickými ranami. Z výzkumu vyplývá, že všeobecné 
sestry mají zájem na dalším vzdělávání v této oblasti.  

Práce je přehledná, logicky navazující. Grafické zpracování je přehledné. Oceňuji vlastní obrázky autora v příloze. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Myslíte, že všeobecné sestry znají názvy hodnotících škál dle autora?  

Které periodikum chcete oslovit pro článek připravený k publikaci? 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:    8. 6. 2021          

 

 

 

   ……………………………………………. 

Podpis oponenta práce 
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