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Hodnocení 1) 
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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    

Přehlednost, jasnost   x    

Diskuze 

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

 

Studentka Michaela Dohnalová si pro svoji bakalářskou práci zvolila velice aktuální a potřebné téma 

mající vztah ke kvalitě poskytované péče. Studentka při tvorbě práce prokázala značnou dávku 

samostatnosti a důkladnosti, schopnost pracovat s vědeckými databázemi. Díky tomu je teoretická část 

na vysoké odborné úrovni.  

V průzkumné části, zřejmě chybou při ukládání souboru, může prezentace zjištěných dat působit lehce 

chaoticky či nepřehledně.  Diskuze je obsáhlá a s využitím dostatečného množství vhodných studií. 

V závěru postrádám větší propojení s praxí. 

Práce splňuje veškeré náležitosti kladené na bakalářskou práci vycházející ze Směrnice FZS 

č.11/2017.   V práci je několik drobných stylistických a gramatických chyb.  

Spolupráci mezi vedoucím a studentem hodnotím jako bezproblémovou. Konzultace byly pravidelné 

a věcné. 
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