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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    2    

Dosažení stanovených cílů  1-     

Význam pro praxi, osobní přínos  1-     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, manuálu  1-     

Stylistika   2    

Gramatika   2    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh 1      



 
 

 
 

Případný stručný komentář: 
 

Studentka pracovala při tvorbě bakalářské práce samostatně, měla mnoho vlastních podnětů, které 

aplikovala do výzkumné části práce. Ke konzultaci se vždy dostavila připravená s mnoha aktuálními 

informacemi.  

Zvolené téma není pro zpracování v praxi jednoduché, právě diskutovaná problematika ošetřovatelské 

péče o umírající klienty jiných náboženství ještě není na všech pracovištích zcela vžitá, přístup 

některých NLZP k těmto otázkám je odmítavý, což znemožňuje těmto pracovníkům poskytovat 

kulturně shodnou ošetřovatelskou péči právě v tak citlivém období, jako je umírání, smrt a péče  

o pozůstalé. 

V textu práce se objevuje malé množství stylistických chyb, některá souvětí jsou chybně členěna. 

Výzkumná část je stejného rozsahu jako část teoretická, avšak jako pozitivní vidím rozdělení 

dotazníku na část obecnou a část, kde lze zjistit specifické znalosti NLZP ve zkoumané problematice. 

Doporučení pro praxi je vymezeno pouze užitím informačního letáku.  

Práci hodnotím jako aktuální a podnětnou pro další intervence v této oblasti. 

 

 

 

 

 

 

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

 

výborně minus 
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Spolupráce 1      


