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Kritéria hodnocení práce Hodnocení 
1-2-3-4 

 1. Všeobecná charakteristika práce 
 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos 1 

 2. Aktivita studenta 
 

Míra samostatnosti studenta při práci 1 

Využití konzultací s vedoucím práce 1 

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1 

 3. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytyčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz 1 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1 

 4. Práce s odbornou literaturou 
 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

 5. Formální stránka práce 
 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 
kvalifikačních prací) 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková úroveň práce 1 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá tématem Hodnotících škál v ošetřovatelské praxi dle Evidence Based Nursing a mapuje 
znalost sester v této problematice. Studentka se hlavě zaměřila na hodnotící škály v oblasti hojení ran, okruh 
nezbytně nutný pro zajištění kontinuity ošetřovatelské péče, který je nezbytně nutný a důležitý. Práce je tradičně 
členěna na část teoretickou a část praktickou. Bakalářská práce je po všech stránkách zpracována kvalitně. 
Studentka projevila velký zájem o téma, které je stále aktuální a její angažovanost při tvorbě práce byla 
nadprůměrná. Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení ran pomocí hodnotících škál, které byly vytvořeny na 
základě výzkumu a umožňují přesně a objektivně posoudit stav rány. K tomu, aby byly hodnotící škály potřebné pro 
ošetřovatelský tým, musí být jejich užívání bezchybné a jednotné. Je potřeba, aby všeobecná sestra nabyla potřebné 
teoretické znalosti a následně je dovedla správně aplikovat v praxi. Studentka vhodně zvolila techniku výzkumu i 
metodický postup při tvorbě práce, realizovaný výzkum proběhl dle pravidel a byly dodrženy formální úpravy pro 
tvorbu bakalářských prací. 

 

 

Kontrola plagiátorství provedena dne   13. 5. 2021   . 

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %, počet podobných dokumentů 0 . 

 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:      8. 6. 2021      
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Podpis vedoucího práce 
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