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Práce s odbornou literaturou   *      
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Metodika 
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Přehlednost, jasnost *      
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Nejvyšší míra podobnosti 0%. Není plagiát.  
 

 

 

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

 

Předkládaná diplomová práce je psaná čtivě, bez gramatických chyb, přehledně, psaná vzhledem 

k současné situaci na velmi aktuální téma. Teoretická část je věnována úvodu do multikulturního a 

transkulturního ošetřovatelství, dále jsou v práci představeny ošetřovatelské modely věnující se 

transkulturní péčí, se zaměřením na model od Madeleine Leininger a Larryho D. Purnella. V práci jsou 

podrobně popsány nejvíce zastoupeny minoritní skupiny na území České republiky 

Kapitoly jsou logicky řazené. Studentka při psaní vychází z dostatečného množství literárních zdrojů. 

Design průzkumné části odpovídá stanoveným cílům, výsledky jsou představeny jasně.  

V diskusi je komparováno s jinými pracemi, diskuse odpovídá úrovni diplomové práce. 

Studentka v rámci diplomové práce vytvořila informační materiál pro nelékařský zdravotnický 

personál. 

Natálie Rišková konzultovala přiměřeně, aktivně spolupracovala, pracovala samostatně. Práci 

hodnotím kvalitně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace1) (A, B, C, D, E, F) 

 

A 

 

 

 

 

 
Dne: 27. 5. 2019      ........................................................... 

                               Podpis  

 

 

 

 
  

 

*F = nesplněno 

Hodnocení / klasifikace 

1,0 A 

1,5 B 

2,0 C 

2,5 D 

3,0 E 

4,0 F * 


