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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu 1      

Členění kapitol, návaznost 1      

Práce s odbornou literaturou   1      

Rozsah 1      

Metodika 

Cíle práce  1      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací 1      

Vhodnost a správnost použitých metod 1      

Popis, vysvětlení použitých metod  1-     

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  1      

Přehlednost, jasnost 1      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň 1      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky 1      

Rozsah 1      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  1      

Dosažení stanovených cílů 1      

Význam pro praxi, osobní přínos  1-     

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, manuálu 1      

Stylistika  1-     

Gramatika  1-     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh 1      



 
 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Téma uvedené bakalářské práce je aktuální, neboť proces adaptace nových pracovníků ve 

zdravotnických zařízeních je diskutovaným problémem. Neustále se dle konkrétních potřeb 

jednotlivých subjektů přizpůsobuje tento proces potřebám zařízení i zaměstnanců.  

Teoretická část práce čítá celkem 18 stran, struktura je vyvážená. Pouze kapitola 1.1.12 

Adaptace na roli sestry by zasloužila přehodnocení názvu v souvislosti s kategorizací NLZP 

dle zákona 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních). 

Vlastní empirická část je znázorněna v rozsahu 20 stran. Jako pozitivní a přehledné hodnotím 

zpracování mentálních map a schémat v praktické části, které vhodně doplňují sdělení autora.  

Vypracování teoretické i praktické části zaznamenává několik pravopisných  

a stylistických chyb. 

Celkově však se práce jeví jako zdařilá, přehledná a výsledky zkoumání jako aplikovatelné 

v reálném prostředí zdravotnického zařízení. Práci považuji za pozitivně přínosnou.  

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

V práci uvádíte podíl supervize v rámci popisované problematiky. Uveďte, jakým způsobem 

tuto strategii bude aplikovat v praxi s ohledem na každého nového zaměstnance. 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 
 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

výborně  

 

 

 
Dne: 24.5. 2017      ........................................................... 

        Podpis  

 



 
 

 

 


