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Hodnocení 1)

Kritéria hodnocení práce A B C D E F
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

Dodržení směrnice, šablony x
Stylistika x
Gramatika x
Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x



Posouzení míry shody vyjádřené v % (komentář):
Shoda méně než 5% - není plagiát.

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Téma závěrečné práce Specifika péče o pacienty s vybraným onemocněním na psychiatrickém 

oddělení hodnotím jako potřebné a aktuální. V úvodu studentka popisuje svou osobní zkušenost 

s pacienty a svou motivaci pro výběr tématu, nejsou však zahrnuty odborné podklady, které by 

zdůraznily aktuálnost tématu. Cíle jsou vhodně zvoleny s návazností na téma, rovněž i průzkumné 

otázky korespondují. Teoretická část je zaměřena na problematiku alkoholismu a velmi stručně 

popisuje specifika péče. Velmi kladně hodnotím kapitolu 3, kdy se autorka popisuje výzkumy 

zrealizované na podobné téma, které následně využila ke komparaci v diskuzi. Práce je podložena 

dostatečným počtem odborné literatury. Práce obsahuje větší množství gramatických chyb např. str. 

13, 27, 32, 37, 40, 47, 54 aj. Oceňuji snahu autorky popsat problematiku komplexně jak ze strany 

pacienta tak personálu. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Který výsledek práce pro Vás osobně byl nejpřekvapivější? 
2. Co v péči o pacienta pod vlivem alkoholu z pohledu všeobecné sestry, pokládáte za 

nejdůležitější? 

Výsledná klasifikace1)  (A, B, C, D, E, F)
C
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*F = nesplněno


