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P o s u d e k 
 
Volba tématu: Zvolená problematika hodnocené diplomové práce se jeví jako aktuální z pohledu 
úvahy, že základní znalosti (problematika anémií) získané studiem a pracovními zkušenostmi jsou 
dostatečné pro poskytování ošetřovatelské péče.  
 
Teoretická část 
Teoretické poznatky jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Stu-
dentka prokázala schopnost využít informace získané z literárních zdrojů k provedení praktického 
výzkumu.  
 
Empirická část 
Pro vlastní výzkum stanovila studentka 4 výzkumné otázky a, v návaznosti na ně, pak celkem 7 hypo-
téz. Data byla získána pomocí dotazníku s otázkami předem danými možnostmi odpovědí i možností 
odpovědí volných. Data byla zpracována pomocí programu Excel a výsledky jsou prezentovány po-
mocí grafů a kontingenčních tabulek. Data byla analyzována postupně, vždy v návaznosti na jednotli-
vé stanovené hypotézy. Na str. 59 a 60, pravděpodobně, došlo k překlepu v číslování stanovených 
hypotéz (nejedná se zřejmě o H č. 5 a 6, ale o H č. 4 a 5), v dalším textu jsou již číslovány správně. 
Velmi pozitivně lze hodnotit zdůraznění kritických momentů studentkou (zejména ohrožení validity 
dat způsobem sběru dat a používání cizích výrazů v položkách dotazníku).  
 
Formální zpracování práce 
Po formální stránce je práce poměrně zdařilá, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, práce od-
povídá požadavkům kladeným na tento typ práce.  
Po stránce stylistické lze nalézt ne zcela srozumitelné formulace, např. str. 24 věta “K doplnění.“, str. 
30 věta „Cílem ošetřovatelské péče o pacienta s anémií vyplývá s jeho aktuálního stavu“ apod. 
Abstrakt a zvolená klíčová slova odpovídají zaměření a obsahu práce. 
Číslování tabulek v seznamu tabulek na str. 74 neodpovídá číslování tabulek v textu práce. 



Odkazy na použité zdroje informací v textu odpovídají přiloženému seznamu literárních zdrojů, jed-
notlivé tituly v seznamu nejsou uvedeny zcela jednotně, chybějící dvojtečky, chybějící čárky mezi 
jménem a příjmením apod.  
V textu (v teoretické části) se objevuje poměrně značné množství překlepů a pravopisných chyb.  
 
Přílohy  
Práce obsahuje 2 přílohy, text dotazníku a odbornou brožuru. 
 
Spolupráce autora diplomové práce s vedoucím práce. 
Studentka pravidelně konzultovala průběh zpracování diplomové práce, akceptovala připomínky 
vedoucí práce a ke konzultacím přicházela s konkrétními dotazy k obsahu práce. Pouze v závěrečné 
fázi zpracování práce se dostala do časového tlaku, což se, pravděpodobně, projevilo na úrovni for-
málního zpracování teoretické části. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Studentka zpracování hodnocené diplomové práce prokázala schopnost získat a zpracovat teoretické 
podklady, na tyto navázat praktickým výzkumem a získaná data vyhodnotit, v závěru zobecnit a vy-
tvořením brožury nastínit možnost jejich dalšího využití. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
Uvažujete o nějaké své další aktivitě týkající se této problematiky? 
Pokusíte se nějakým způsobem zpřístupnit výsledky vašeho šetření na pracovištích, kde se výzkum 
konal? 
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