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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   2    

Rozsah 1      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  1      

Dosažení stanovených cílů 1      

Význam pro praxi, osobní přínos  1-     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, manuálu  1-     

Stylistika  1-     

Gramatika  1-     

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh 1      



 
 

 
 

 

Případný stručný komentář: 
 

Student se věnoval zpracování bakalářské práce s obrovským nasazením, sbíral vlastní zkušenosti 

nejen v rámci realizace výuky na klinických pracovištích, ale i jako přímý účastník humanitární 

pomoci obětem uprchlické krize mimo ČR. Pracoval samostatně, do práce vkládal mnohé podněty. 

Na konzultace přicházel bezchybně připraven. Téma problematiky respektu k pacientům s  různým 

náboženským přesvědčením je neustále aktuální, neboť stále častěji se setkáváme v přímé konfrontaci 

s pacienty z různých zemí původu a různým druhem náboženského vyznání. 

Pouze opravdu vzdělaný a všímavý NLZP může svým citlivým přístupem a znalostí některých 

specifik ošetřovatelské péče dopomoci k zdárnému léčení a průběhu hospitalizace těchto klientů. 

V textu práce se objevuje malé množství stylistických chyb. V případě problematiky tvorby 

ošetřovatelských diagnóz byl použit neaktuální literární zdroj. 

Práce je svým tématem aktuální, oceňuji zájem studenta a tuto problematiku. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Výborně minus  
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Spolupráce 1      


