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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 2 

Odborný přínos 1 

 2. Aktivita studenta 

 

Míra samostatnosti studenta při práci 2 

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 2 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Autorka v práci mapuje běžné pracovní činnosti všeobecných sester na standardním chirurgickém pracovišti ve dvou 
zdravotnických zařízeních. Z práce vyplývá zajímavá skutečnost rozličného subjektivního vnímání volného                    
a pracovního času sestrou v porovnání s objektivním pozorováním. Autorka dostatečně využila možnosti konzultací 
s vedoucí práce a doporučení respektovala. Přes občas krkolomně formulovaná sdělení jde o zajímavou práci. Počet 
respondentek s ohledem na kvalitativní metodu výzkumu, která zahrnovala nejen pozorování, ale i rozhovor, je 
dostatečný. Aktuální metodika pro psaní kvalifikačních prací byla dodržena, rozsah odpovídá požadavkům na 
závěrečnou bakalářskou práci. Míra shody je dána administrativními náležitostmi, případně citacemi legislativy 
vztahujícími se ke kompetencím všeobecných sester. 

 

 

Kontrola plagiátorství provedena dne   21.8.2022   . 

Nejvyšší míra podobnosti 4,00 %, počet podobných dokumentů 24 . 

 

 

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

 
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.  

Dne:     21.8.2022       

 

 

 

   ……………………………………………. 

Podpis vedoucího práce 


