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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.
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výborná
X

8. Spolupráce studenta s vedoucím
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11. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
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Komentář a připomínky k textu:
Autorka zpracovala téma pro klinickou ošetřovatelskou praxi přínosné, aktuální téma, a jí velmi
blízké. K sepsání bakalářské práce přistupovala zodpovědně, svědomitě a práci pravidelně
konzultovala.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Jak se Vám pracovalo s kombinací výzkumných metod? Vidíte v této kombinaci nějaká zvláštní
pozitiva či negativa?
2. Jaké výsledky zjištěné v rámci empirické části Vás překvapily a proč?
3. Nakolik mohou poznatky, které jste získala v průběhu výzkumného šetření, obohatit/změnit Váš
přístup k ošetřovatelské péči o kardiochirurgické pacienty?
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