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Kritéria hodnocení práce
Výstižnost anotace

Hodnocení
A B C D E
X

Úvod práce
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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
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X

Vhodnost a správnost použitých metod*
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Popis, vysvětlení použitých metod
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Správnost, přesnost
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Diskuze
Kvalita, odborná úroveň
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Rozsah práce*
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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*:

ano - ne

Případný komentář: Zdravotnické zařízení, ve kterém bylo průzkumné šetření realizováno
souhlasilo s uvedením názvu v závěrečné práci a mají zájem o předání zjištěných výsledků.
Míra shody je 10 %. Závěrečná práce není plagiát.
Případný komentář: Po pročtení dokumentů, u kterých byla nalezena shoda bylo zhodnoceno,
že se nejedná o plagiát.

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka Kateřina Pištínková zpracovala bakalářskou práci na zajímavé téma vztahující se ke
studovanému oboru.
Studentka pracovala samostatně, na konzultace chodila připravená a využívala je v přiměřené míře.
Některé nedostatky práce vycházející z časové tísně, do které se studentka dostala s blížícím se
termínem odevzdání práce. Patří mezi ně např. ne zcela vhodné využití kritérií pro hodnocení výsledků
jiné bakalářské práce. K informačnímu letáku jsem již neměla možnost se vyjádřit.
Práce je hraničního rozsahu a obsahuje občasné stylistické chyby.
Přes výše uvedené nedostatky práci shledávám za vyhovující a doporučuji k obhajobě.
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