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Význam práce: 
 
      Studentka si zvolila téma velmi aktuální. Volbu tématického zaměření práce hodnotím 
pozitivně.  Bakalářská práce se zabývá vlivem operačního výkonu na kvalitu lidských potřeb. 
 
Obsah práce: 
 

a) Teoretická část:  
- Autorka zřetelně definuje problematiku. Tato část je členěna do přehledných 

kapitol, které na sebe logicky navazují. Z hlediska obsahu koresponduje 
teoretická část  s tématem a stanovenými cíli práce a tvoří homogenní celek. 
Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, kterou cituje 
podle platné normy. Teoretická část je velmi odborně zpracována a dává 
podklad pro empirickou část bakalářské práce. 

b) Empirická část:    
- Pro empirickou část si autorka stanovila hlavní a dílčí cíle, které vymezují 

oblast šetření.  
- Ke zvolenému cíli, mimo jiné, si stanovila provedení edukačního semináře, 

který je velmi pečlivě zpracován a uveden v příloze č 11. 
- Výběr respondentů považuji za reprezentativní, jde o  skupinu  respondentů, 

kteří splnili předem stanovená kritéria. Výzkumu se zúčastnilo 46 respondentů, 
u kterých proběhla hospitalizace na ortopedické klinice. 

- Pro získání empirických dat autorka  zvolila autorka nestandarizované 
dotazníkové šetření. Respondentům předložila  dva na sebe navazující 
dotazníky a to před operací a pak tři měsíce po operaci. Oba dotazníky jsou 
velmi dobře vypracované.  Formulace jednotlivých položek umožňuje 
porovnání a zhodnocení získaných dat. 

- Získaná data jsou velmi pěkně zpracována  a uvedena ve zdařilých a 
přehledných tabulkách a grafech. 

- Interpretace a diskuse  splňuje stanovené požadavky, studentka se sice   snaží 
interpretovat získané údaje, ale diskuse neobsahuje žádná srovnání, je pouze 
shrnutím výsledků. 

- Závěry práce jsou relevantní, práce je přínosná. Věřím, že poznatky z této 
práce přispějí ke zlepšení kvality ošetřovatelské péče u nemocných s daným 
onemocněním. 



- Velmi si cením kvalitně zpracovaných příloh, které mohou sloužit  pro studijní 
účely. 

 
 
 

Úprava práce: 
              Po formální stránce působí práce  přehledně a upraveně.Uvedená literatura a 
prameny jsou aktuální a dostačující. 
 
Závěr : 

Práce odpovídá požadavkům, kladený na odborný profil absolventa.   
 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě  a navrhuji klasifikaci – výborně- 
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