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* Pokud oponent práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být 

závěrečná práce celkově hodnocena F.  

 

Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

A B C D E F 

Výstižnost abstraktu X      

Úvod práce X      

 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu X      

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*   X    

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání     X    

Metodika 

Cíle práce  X      

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací   X    

Vhodnost a správnost použitých metod*  X     

Popis, vysvětlení použitých metod X      

Prezentace a interpretace výsledků 

Správnost, přesnost X      

Přehlednost, jasnost* X      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň  X     

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*  X     

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  X      

Dosažení stanovených cílů*  X     

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování  X     

Formální stránka práce  

Formální úprava*  X     

Stylistika X      

Gramatika a pravopis* X      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh X       

Rozsah práce* X      



 

Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum  - ANO.  

 

Míra shody je < 5 %. Závěrečná práce není plagiát. 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Rozsah teoretické a praktické části odpovídá doporučení pro bakalářské práce (dále jen BP). 

Téma práce bylo studentkou vhodně zvoleno vzhledem k stále častější skladbě pacientů jiných 

kultur, etnika na odděleních nemocnic, a to nejen lůžkových částí, ale i ambulantních. 

 

V teoretické části BP je popsaná problematika romského etnika a tvoří základ pro praktickou část 

práce. Bylo by vhodnější teoretickou část rozdělit do více kapitol tak, aby na sebe lépe navazovaly. 

 

Metodika práce je dobře a výstižně popsána, chybí zde pouze zmínka o dotaznících z pilotního 

šetření a to, zda byly vyřazeny či ponechány pro další zpracování. Také by bylo vhodnější volit 

méně cílů průzkumné části a stanovit je tak, aby nebyly shodné s průzkumnými otázkami. 

 

Analýza získaných dat je přehledně zpracována v tabulkách a grafech s popisem pod nimi. 

 

Diskuse počtem stran odpovídá rozsahu práce a je srozumitelná a jasná.  Odpovědi na průzkumné 

otázky jsou zařazeny v závěru práce. 

 

Bylo by vhodné závěrem BP uvést doporučení pro zpracování dalších prací na podobné téma a také 

uvést limity práce. 

 

V seznamu literatury jsou dva starší zdroje (Horváthová, 2002 a Ivanová a kol., 2005) a BP na 

porovnání zjištěných výsledků (Wawrzycková, 2008). 

 

Celá práce je psaná téměř bez stylistických, typografických či gramatických chyb. 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B. 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1) Jak si vysvětlujete odpovědi respondentů na dotazníkovou otázku č. 17 a to, že romští 

pacienti na lůžkových odděleních nedodržují léčebný režim tím, že neužívají předepsanou 

medikaci? Takto odpovědělo 38 % sester z interních a 15 % sester z chirurgických oddělení. 

 

2) Vaše osobní zkušenosti s ošetřováním pacientů romského etnika a v čem se liší nebo shodují 

se zjištěnými výsledky v této BP? 

 

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

 
B 
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