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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   

částečně 

odpovídající  

cíl a záměr  

nevýstižný 

   Zvolené téma práce X    

   Cíle práce jako celku  X   

 

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  X    

 

 

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky  X   

   Solidní přehled dosavadních  

   poznatků 

 X   

   Výběr relevantních názorů pro  

   daný  problém 
X    

   Logická výstavba práce (pořadí  

   kapitol) 
X    

 

 

4. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Definování výzkumného problému  X   

   Definování cílů výzkumu X    

   Popis zkoumaného souboru X    

   Popis použitých metod  X   

   Adekvátnost použitých metod     

   Způsob prezentování výsledků X    

   Diskuse: kvalita interpretování   

   získaných výsledků   

 X   

 

 

5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr  použité literatury X    

   Využití literatury v textu práce  X   

   Správnost citací v textu X    

 



 

6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce  X   

   Způsob shrnutí  X   

   Validita závěrů   X   

   Přínos práce X    

 

 

7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh  X   

 

 

8. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací    X  

   Akceptování rad a připomínek  X   

   Samostatnost při zpracování práce  X   

 

 

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

  X   

 

 

10. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  X   

 

 

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce  X   

 

 

12. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě X  

 

 

Komentář k textu:: 

Počítačová kontrola textu bakalářské práce v systému Theses.cz konstatovala shodu v 10 % s jinými 

texty. Procházel jsem označená místa a zjistil, že je to způsobeno častým citováním vět několika málo 

autorů, přičemž je buď na konci příslušné pasáže či před příslušnou pasáží uveden autor a letopočet 

práce, odkud byl výrok převzat. Nejde tedy o plagiátorství. 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1. Na s. 39 píšete: „Domov [pro seniory] není zdravotnickým zařízením, nemůže tedy garantovat 

nemocniční způsob zdravotní péče. Rozsah péče je omezen podmínkami zákona a podmínkami 

zařízení, pojišťovnou nehrazenou ošetřovatelskou péči poskytujeme v maximální možné míře 

limitované počtem zdravotnických pracovníků.“  

Přesto jsou v tomto zařízení klienti, kteří vyžadují zdravotní péči a to někdy v dosti značném rozsahu. 

Jak by se dal (obecně) tento problém podle Vašeho názoru řešit? 

2. Na s. 61 uvádíte: „Jako jeden z  nejkontroverznějších úkonů můžeme uvést podávání medikace p. o., 

které je pojišťovnami akceptováno pouze v několika přesně určených případech. … Tato skutečnost má 

dva dopady:  

a) paradoxně právě podávání léků v domově pro seniory je časově náročnější než ve zdravotnických 

zařízeních. Každý ze seniorů má své vlastní léky, které si hradí z vlastních prostředků, svěřuje je 

k přípravě a podávání všeobecné sestře. Jejich spektrum je pak pochopitelně širší, než spektrum 

léků podávaných sestrou na specializovaných odděleních zdravotnického zařízení. 

b) Limitování péče ze strany pojišťoven pochopitelně vede i k nevykazování některých úkonů a tudíž 

k snižování podílu úhrad zdravotní péče na celkovém rozpočtu zařízení. Není tedy divu, že u 



 

pracovníků v sociálních službách v těchto zařízeních vzniká pocit, že „zdravotní sestry si na sebe 

nevydělají a my na ně doplácíme“. Jak tyto situace řešit? 
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