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Teoretická část  

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     x         

Vhodnost a správnost použitých metod*       x       

Popis, vysvětlení použitých metod       x       

Prezentace a interpretace výsledků  
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Případný komentář: Práce není plagiát. Shoda je daná opakovaným odevzdáním bakalářské 

práce. 

  

  

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

 

Bakalářskou práci na téma Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s diagnózou mnohočetný myelom 

odevzdává studentka Radka Motlová po přepracování komentářů vedoucího a oponenta z termínu SZZ 

v září 2021. 

 

Práce doznala značných úprav zejména v části teoretické – citace a doplnění specifických aspektů 

ošetřovatelské péče. V části praktické byly doplněné a opravené kazuistiky. Metodologie by si jistě 

zasloužila rozsáhlejší popis i práce s kazuistikami by mohla být podrobnější. Každopádně vše vystihuje 

stanovené cíle. 

  

Diskuze i závěr jsou rozpracovanější. Některé využívané zdroje pro diskuzi (kvalifikační práce) nejsou 

uvedeny v seznamu literatury.  

 

Oceňuji aktivnější a zodpovědnější přístup studentky při dokončení závěrečné práce. 
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