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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu    2-   

Členění kapitol, návaznost   2    

Práce s odbornou literaturou      3  

Rozsah 1      

Metodika 

Cíle práce    2    

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   2    

Vhodnost a správnost použitých metod  1-     

Popis, vysvětlení použitých metod   2    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   2    

Přehlednost, jasnost    2-   

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň     3  

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky     3  

Rozsah  1-     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností   2    

Dosažení stanovených cílů   2    

Význam pro praxi, osobní přínos     3  

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, manuálu   2    

Stylistika    2-   

Gramatika   2    

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh   2    



 
 

Slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

Uvedená bakalářská práce se věnuje problematice poranění ostrými předměty při realizaci 

ošetřovatelské péče prostřednictvím NLZP přesto, že v názvu je uveden  termín ,,sestra“. 

Teoretická část práce je popsána na 22 stranách textu, na 24 stranách je uvedena část 

teoretická.  

Úvod definuje nutnost řešení problematiky z pohledu,, sester“, to však opomíjí další NLZP, 

kteří se na péči o klienty podílejí, navíc termín ,,sestra“ nekoresponduje se zákonem 96/2004 

Sb. Jako přínosné hodnotím přehled poranění a chorob, které jsou důsledkem poranění ostrým 

předmětem při ošetřování klientů zdravotnických zařízení.  

Cíle teoretické části práce se zaměřují na informovanost NLZP při poranění ostrým 

předmětem, užívání OOPP. Tyto postupy jsou však pro realizaci ošetřovatelské péče závazné. 

V textu umístěný odstavec 3.5 – Bezpečnostní periferní kanyly nepatří do oblasti OOPP, 

kterým se věnuje kapitola 3. 

V textu je definován termín ,,Nozokomiální nákazy“ v podkapitole 4.1. Termín byl nahrazen 

názvem: „infekce spojené se zdravotní péčí“, což je definováno v zákoně č. 267/2015 Sb., 

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., který autorka uvádí jako zdroj. Toto tvrzení tedy není 

již aktuální. Dalším sporným bodem je popis odběru krve v podkapitole 2.2.1. Zde autorka 

uvádí, že klient po přiložení škrtícího obinadla horní končetinou ,,zacvičí“ bez vysvětlení 

záměru a standardního postupu. 

V části praktické je uvedena metoda pilotního výzkumu – není definováno období této 

činnosti. 

Diskuse se opírá pouze o 1 bakalářskou práci a 1 práci diplomovou, výjimkou je pouze 1 

zdroj výzkumu. Ostatní zdroje se zde neprezentují. To je pro porovnání problematiky opravdu 

málo. 

Závěr popisuje průřez prací. Jako využití výsledků výzkumu v praxi je uvedeno pouze 

doporučení autorky sledovat práci NLZP s ostrými předměty a používání OOPP. 

Praktický výstup práce je v podobě informačního letáku, avšak uvedené zdroje obsahují jeden 

neaktuální titul (starší 10-ti let). 

V textu se objevuje řada pravopisných a stylistických chyb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

Definujte pojem ,,sestra“, který je patrný v názvu práce. 

Jakým dalším způsobem lze využít výsledků této práce v praxi? 

Jakým způsobem využijete informační materiál, který je přílohou práce? 

 

 

 

 

Bakalářskou práci i přes uvedené připomínky doporučuji předložit k obhajobě. 
 

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