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Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu  x     

Členění kapitol, návaznost  x     

Práce s odbornou literaturou    x     

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce   x     

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací  x     

Vhodnost a správnost použitých metod  x     

Popis, vysvětlení použitých metod   x    

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost   x    
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Kvalita, odborná úroveň  x     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky  x     

Rozsah x      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností    x    

Dosažení stanovených cílů   x    

Význam pro praxi, osobní přínos  x     

Formální stránka práce a spolupráce 

Dodržení směrnice, šablony   x    

Stylistika    x   
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Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář): 

0% 

 

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

 

Autorka se věnuje tématu edukace pacientů v praxi všeobecné sestry. Teoretická část je autorkou 

zpracována v dostatečné míře, aby vznikl relevantní teoretický základ pro navazující výzkumnou část. 

Ve výzkumné části autorka prokázala schopnost tvorby a realizace vlastního dotazníkového šetření, 

které přineslo naplnění stanovených cílů práce. Diskuzi považuji za velmi zdařilou. 

Práce splňuje předepsané formální náležitosti bakalářské práce s výhradami, kdy se v textu na mnoha 

místech vyskytuje nesprávné formátování a poněkud nejistá gramatická zdatnost, která však kvalitě 

praktického přínosu  neubírá.  

Autorka při zpracování celé práce pravidelně konzultovala svou tvůrčí činnost s vedoucí práce  

s prokazatelným osobním zaujetím pro zvolené téma. Práci doporučuji k obhajobě. 
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