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Shoda do 5 %. Bakalářská práce není plagiátem. 
 

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

 

Čerpáno z literatury starší deseti let (lze zvolit novější). 

V interpretaci výsledků u otázky č. 9 (Jaká situace během hospitalizace Vám nejvíce 

zasahovala do soukromí?) má být pouze absolutní četnost, nikoliv i relativní, jak je uvedeno 

z důvodu, že respondent měl na výběr z více možností. V diskuzi autor práce u třetí hypotézy 

(zabývající se věkem respondentů) odkazuje na potvrzení této hypotézy otázkami č. 1 

(pohlaví) a 10, správně má být 2 (věk) a 10. 

 

Seznam použité literatury není abecedně seřazen. Absence literatury Giddens (2013), Česká 

asociace sester (2017), Kelnarová a kol. (2015), Kolářová (2006) a Kalná (2014) v seznamu 

použité literatury. V seznamu použité literatury je Bartůněk (2016), i když v celé práci na tuto 

publikaci není odkazováno. 
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