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 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 
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Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 
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Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá tématem Specifika ošetřovatelské péče o pacienta na eliminační metodě. 
Kvalifikační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část má logicky řazené kapitoly, 
je srozumitelná a poskytuje dostatečný vhled do dané problematiky.  

Praktická část byla zpracována kvalitativní metodou s využitím nestandardizovaného rozhovoru. Rozhovor 
měl celkem 23 otázek. Výsledky jsou vyhodnoceny v přehledných schématech. Metodika práce byla dodržena 
a všechny cíle jsou splněny. Celkově hodnotím práci jako zdařilou.  

Bakalářská práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

- 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:  7. 6. 2021  
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