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V rámci provedeného hodnocení bakalářské práce byly posouzeny následující
oblasti předloženého textu:

volba tématu práce a jeho jasné
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struktura práce a její vazba na
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způsob zpracování problematiky
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práce s literaturou (rozsah, struktura,
dodržení cit. normy)
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metodika práce
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práce
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způsob diskuse, kvalita argumentace
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přínos bakalářské práce pro praxi
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přesnost formulací, práce s odborným
jazykem
formální a jazyková úroveň bakalářské
práce
celková grafická a estetická úroveň
práce
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Vyjádření k výsledku kontroly podobnosti (originality) práce:
Posouzením protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze systému Theses (Studium
542974 - Práce 213488 - Kontrola 130278448/163692) a Turnitin, zveřejněného ve studijním
informačním systému, nevznikla pochybnost o originalitě práce. Předložená bakalářská práce
neobsahuje známky plagiátorství.

Návrh hodnocení práce:

výborně
Otázky k obhajobě:
Co Vás překvapilo při tvorbě práce a Vašem významném bádání?
Jaké impulzy pro Vaší praxi přineslo zpracování tématu o citové vazbě, bolesti a opioidech?
Které nejvýznamnější praktická doporučení pro praxi byste ze svého bádání doporučovala?
Plánujete prezentovat výsledky předkládané práce odborné veřejnosti?
Další připomínky, vyjádření, příp. náměty k obhajobě práce:
Předkládaná bakalářská práce vykazuje nadstandardní prvky a s jistotou přesahuje rámec
bakalářské práce. Autorce doporučuji, aby zjištění prezentovala pro domácí a zahraniční
odbornou veřejnost, taky aby bádání publikovala v odborné bibliografii. Oceňuji extrémní
snahu při tvorbě, bádání a samotném výsledku, vynikající bakalářské práce.
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