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Hodnotící kritéria závěrečných prací
Závěrečné práce jsou hodnoceny slovně, počtem bodů a navrženým klasifikačním stupněm. Oba hodnotitelé
(vedoucí i oponent) vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (v daném
bodovém rozpětí a struktuře), návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí posudku bývaj
bývají
také doporučené otázky k obhajobě.
Bodové rozpětí pro jednotlivé klasifikační stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj může v
odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos práce může převážit drobné
nedostatky, anebo naopakk zásadní pochybení v klíčovém aspektu může být natolik závažné, že práce není
doporučena k obhajobě i přes jiné nesporné kvality).
Klasifikace navržená v posudcích není pro zkušební komisi Státních závěrečných zkoušek závazná, ta k
posudkům sice přihlíží,, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I v případě jednoho či
obou nedoporučujících posudků může student závěrečnou práci před komisí obhajovat.
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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce
Hodnocená položka
Abstrakt

Úroveň a charakteristika položky a
odpovídající počet přidělených bodů


Výborná úroveň– kvalitně zpracovaný stručný souhrn
obsahující všechny klíčové informace

Počet bodů

5

Abstrakt je přiměřeného rozsahu, obsahuje vytyčené cíle a definuje použité metody
zpracování dat. Stručně seznamuje s obsahem práce.
Odůvodnění a rešerše odborné
literatury



Velmi dobrá úroveň– byla zvolena a je podrobně
diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. Popis
základních pramenů nebo teoretického rámce je na
standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce
zahraničních autorů
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Práce je teoretického charakteru a využívá historické a současné literatury, české
legislativy, článků a monografií. Práce čerpá i ze zahraničních zdrojů. Je použito 48 řádně
citovaných zdrojů. Vzhledem k tomu, že práce je historického rázu, je použitá literatura
zcela adekvátní. Obsahuje i srovnání s jinými pracemi.
Použité metody a logika
struktury práce



Výborná úroveň– všechny použité klíčové metody a
postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na
vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor
přínosné
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Práce je teoretická a využívá kvalitativního výzkumného šetření a následné obsahové
analýzy dat. Cíle i metody jsou stanoveny již v úvodu. Práce je strukturována
chronologicky s logickou posloupností.
Zpracování tématu a
interpretace získaných poznatků



Výborná
úroveň–
výsledky
prezentovány
srozumitelně a jeví se jako správné. Správná interpretace
výsledků je provedena s kritickým zohledněním možných
alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné
stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků.
Výsledky jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů
a zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji
nových technik a postupů). Jsou učiněna jasná a
odpovídající doporučení pro další výzkum nebo opatření
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Zvolené téma bakalářské práce je zajímavé. Autorka se zabývá historií ošetřovatelských
pracovníků v pediatrii. V práci jsou jasně a konkrétně stanoveny cíle, které jsou splněny.
Celá práce je psána čtivou formou. Ačkoli kapitole Babictví by nemuselo být věnováno,
tolik stran. Přesto zpracovaná teorie svědčí o výborné orientaci autorky ve zkoumané
problematice a schopnosti výběrové práce s odbornou literaturou. V závěru autorka
porovnává své zjištění s již existující prací podobného tématu a davá podnět k výzkumu a
zamyšlení nad motivací práce ve zdravotnictví.
Etické aspekty práce



Výborná úroveň– etická pravidla výzkumu a ochrana
osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou
diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti.
Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce
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Práce nezahrnuje účast více osob. V práci jsou použity přímé i nepřímé citace a byla
respektována pravidla publikační etiky. Dle protokolu o výsleku kontroly na plagiáty bylo
2

zjištěno 75 podobných dokumentů s nejvyšší dosaženou mírou podobnosti 5%.
Odborný a společenský přínos



Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro
rozvoj oboru, zabývá se významným společenským
problémem
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Práce zasahuje i do současného stavu problematiky a přináší další podněty k diskuzi. Téma
práce značně rozvíjí základní zaměření profilu absolventa a zájem o studium
ošetřovatelství.
Formální úroveň práce



Velmi dobrá úroveň– práce je zpracována na velmi
dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy
všechny zásady logické i formální strukturace textu
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Práce je čistě teoretického rázu o rozsahu 37 stran textu. Obsahuje všechny klíčové části.
Praktická část je logicky uspořádána a je zde využita dobrá jazyková úroveň. Vyskytují se
zde drobné gramatické chyby.

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení
Doporučený klasifikační stupeň

Bodové rozpětí pro bakalářské práce
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Práci klasifikuji stupněm: Výborně
Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně1:
Bakalářská práce je svým rozsahem dostačující, použité zdroje jsou adekvátní, je
strukturována logicky a obsahuje veškeré klíčové části. Autorka používá dobrou jazykovou
úroveň a dokazuje výbornou schopnost práce s odbornou literaturou. Bodové hodnocení
bakalářské práce je 93 bodů, což odpovídá kvalifikačnímu stupni: výborně.

Práci doporučuji k obhajobě

1

V případě hodnocení stupněm neprospěl/a uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí.
3

Otázky a připomínky k obhajobě práce:
Co autorku vedlo k volbě tohoto tématu bakalářské práce?
Jak autorka vnímá rozvoj ošetřovatelské profese v současnosti?
Jak autorka z praxe hodnotí postoj k ošetřovatelskému personálu?
Má autorka doporučení pro zlepšování postoje k ošetřovatelskému personálu v pediatrii,
pokud ano, jaké?

V Praze 10. 8. 2018

Mgr. Magdaléna Špičáková
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