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Vedoucí práce 

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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Téma práce je aktuální v současné ošetřovatelské praxi. Vzhledem k nadefinované struktuře bakalářské práce ve 
formě kasuistiky nelze hovořit ani hodnotit originalitu práce, studentka při zpracování práce dodržela zadané 
požadavky.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

2

Práce obsahuje odkaz na literaturu převážně knižního charakteru v množství 17 titulů. V textu práce však není na 
všechny zdroje dohledatelný také odkaz (jedná se konkrétně o zdroje uvedené v seznamu pod čísly 3; 5; 7; 8; 9; 
10; 13; 17).

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Při zpracování práce si studentka počínala naprosto samostatně, což svědčí o odborné erudici a přehledu ve 
zpracovávané oblasti. Práce je přehledně členěná a logicky strukturovaná.

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

4

Práce má dobrou stylistickou i jazykovou úroveň a nevyskytují se v ní gramatické chyby závažnějšího charakteru.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Viz výše v textu

Otázky k 
obhajobě:

1. Jaké konkrétní hodnotící a měřící techniky byly použity u tohoto pacienta v rámci 
realizace 1. fáze ošetřovatelského procesu? 

2. Jaká je role sestry při rozpoznání a zvládnutí komplikací v období bezprostředně 
po PCI?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práce splňuje kritéria kladená na tento typ kvalifikační práce.

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

V případě úspěšné obhajoby doporučuji klasifikovat výborně

Datum:
Praha, 10.6. 1011

Podpis: Mgr. Milena Vaňková

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




