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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Hodnocení přístupu sester a lékařů k nemocným v době hospitalizace je stále aktuálním tématem, které
si zasluhuje náležitou pozornost.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka se věnovala zvolené problematice odpovědně, v práci použila domácí i zahraniční literární
zdroje.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Práce se zabývá zkušenostmi pacientů s přístupem sester a lékařů v době hospitalizace. V teoretické
části popisuje autorka role sestry, lékaře a pacienta, věnuje se problematice komunikace a chování
zdravotníků, včetně spokojenosti pacientů. Ve výzkumné části práce využila část dotazníkového
souboru pilotního projektu realizovaného na 3.LF UK - RN4CAST, která se zabývala danou
problematikou. Oceňuji přehledné zpracování získaných dat.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Formální stránka práce, jazyková a stylistická úroveň, grafická úprava dosahují velmi dobré úrovně.
Publikační norma je dodržena.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Velmi kvalitní bakalářská práce
1. Jaká doporučení byste poskytla lékařům a sestrám k ještě lepšímu
hodnocení jejich přístupu ze strany pacientů?
2. Jak jste se cítila v roli výzkumníka? Co Vám tato nová zkušenost
přinesla?

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně
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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

