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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u zdravotnických pracovníků. Tato problematika je aktuální.
Práce je pojata jako výzkum, formou dotazníkového šetření.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně. Teoretické znalosti, vycházející z velkého množství odborné literatury má
ucelené. Výběr literatury je aktuální a dostatečný.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka se v problematice dobře orientuje. Získané údaje přehledně zpracovala a výsledky správně vyhodnotila.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Formální stránka bakalářské práce splňuje náležitosti jak v textové části, tak po stránce grafického zpracování.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Dle mého názoru jsou v bakalářské práci splněny zadané cíle, práce je
napsána přehledně a srozumitelně.
Jaké jsou známé způsoby prevence syndromu vyhoření u zdravotnických
pracovníků?
Všímáte si více lidí kolem sebe od doby, kdy jste se začala zajímat o
problematiku syndromu vyhoření?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Doporučuji.

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

3.6.2014

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

