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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma zaměřené na problematiku testu na okultní krvácení
v kontextu prevence kolorektálního karcinomu. Volila téma, které je v souladu s předpoklady pro zpracování
závěrečné práce v programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. V širším kontextu se jedná o téma zajímavé a hodné
zpracování a to zejm. s ohledem na správnost provedení ze strany pacientů a posílení role sestry v prevenci
právě tohoto u nás častého onemocnění.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Studentka pracovala samostatně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně reagovala a snažila
se zapracovat připomínky. Připomínky v průběhu zpracování bakalářské práce se týkaly nastavení metodologie
výzkumu. Studentka práci zpracovávala se zájmem a oceňuji její zájem o problematiku. Bylo využito 32 vhodně
volených tuzemských i zahraničních zdrojů.

3

Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Body
celkem
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Předložená práce je kvantitativním výzkumem. Studentka si v úvodu práce stanovuje cíl, který se jí vcelku
podařilo splnit. Pouze cíl sledující rozdíly mezi pacienty v menším městě a v Praze se podařilo naplnit pouze
z části, neboť z pražské ordinace byl odevzdán poměrně nízký počet dotazníků. Kvantitativní metodologie byla
využita v rámci dotazníkového šetření mezi pacienty v ordinacích praktických lékařů.
Metodologie práce je přehledná. Studentka pokládá vhodné otázky, které jsou voleny vcelku přiléhavě k tématu
práce. Odpovědi na jednotlivé otázky jsou zpracovány přehledně v grafech a dále shrnuty v ověření platnosti
hypotéz, které vychází z jednotlivých otázek příslušejících dané hypotéze. V teoretické části oceňuji praktický
pohled na zvládnutí procesu odběru stolice pacientem, což může být vhodným edukačním návodem.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy…
Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce je přehledně strukturována. Rozsah práce
odpovídá požadavkům. Citační norma byla dodržena. Práce je psána čtivým jazykem pouze s drobnými
stylistickými nedostatky. Shledávám pouze drobný grafický nedostatek u tabulek, kdy chybí jejich levý okraj.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1) Vidíte někde větší prostor pro úlohu sestry v oblasti prevence
kolorektálního karcinomu?
2) V jaké oblasti je potřeba posílit edukaci pacientů v souvislosti
s testem na okultní krvácení?
3) Který typ testu se Vám zdá pro odběr stolice nejjednodušší a proč?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

