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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 2 

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

Dané téma bakalářské práce mne zaujalo, myslím, že bylo velmi dobře vybrané. Téma časového snímku 
všeobecných sester na oddělení chirurgie ukazuje na individuální vnímání času při pracovních činnostech 
všeobecných sester. Z práce vyplývá, že většina sester věnuje více času přímou a nepřímou péči o pacienta než 
administrativní činností. Avšak i tato činnost má velký význam a je součástí ošetřovatelské péče. Kvalitně a precizně 
vedená ošetřovatelská dokumentace velmi urychlí a zpřesní informace o daném pacientovi dalšímu 
ošetřovatelskému personálu.  Bakalářská práce poukazuje i na fakt, kdy sestry samy vnímají nedostatek času při 
některých činnostech, které by mohl vykonávat i pomocný zdravotnický personál. Zároveň je i velmi důležitá 
schopnost si umět dobře a efektivně pracovní činnost zorganizovat. Posledním výzkumným cílem bylo zjištění, že 
většina všeobecných sester je spokojena s časovým uspořádáním na oddělení, kromě časového uspořádání ranní 
hygienické péče a vizity. Bakalářská práce byla zpracována kvalitativní metodou. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Konzultovala jste již své doporučení pro praxi s některou vedoucí sestrou?  

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:    10. 8. 2022          
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Podpis oponenta práce 
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