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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka v rámci bakalářské práce zpracovala kvantitativní výzkum, díky němuž získala cenné
informace o absolventkách bakalářského oboru Všeobecná sestra 3.LF UK z roku 2018, 2019.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
2
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka se snažila v dané problematice zorientovat, což se jí podařilo. Vyzdvihla bych
dobře sestavený dotazník, ze kterého lze vytěžit dostatek informací o absolventech studia.
Seznam literatury obsahuje průměrný počet citovaných zdrojů (jedenáct) – bez zahraničních
titulů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Teoretická část je zpracována přiléhavě. Zabývá se mimo jiné adaptačním procesem a
vývojem studia bakalářského oboru Všeobecná sestra na 3.LF UK.
Praktická část se je věnována zpracování výsledků z dotazníkového šetření, které obsahuje 24
otázek. Praktické části by prospěla lépe zpracovaná diskuze nad získanými výsledky.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2

Bakalářská práce obsahuje 49 stran a přílohy.

Body
celkem

Jazyková a grafická úroveň bakalářské práce je průměrná. Rozsah práce je přiměřený.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Byly pro Vás některé výsledky z dotazníkového šetření překvapivé? Pokud
ano, v čem a proč?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně
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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

