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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající  

   
částečně 

odpovídající  
cíl a záměr  
nevýstižný 

   Zvolené téma práce  X   
   Cíle práce jako celku X    
 
 
2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 
   Aktuálnost zvoleného tématu  X    
 
 
3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Zřetelné definování problematiky X    
   Solidní přehled dosavadních  
   poznatků 

X    

   Výběr relevantních názorů pro  
   daný  problém 

 X   

   Logická výstavba práce (pořadí  
   kapitol) 

X    

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Definování výzkumného problému  X   
   Definování cílů výzkumu  X   
   Popis zkoumaného souboru X    
   Popis použitých metod  X   
   Adekvátnost použitých metod  X   
   Způsob prezentování výsledků X    
   Diskuse: kvalita interpretování   
   získaných výsledků   

X    

 
 
4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Výběr  použité literatury X    
   Využití literatury v textu práce X    
   Správnost citací v textu X    
 
5. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce X    
   Způsob shrnutí X    
   Validita závěrů  X    
   Přínos práce X    

 



 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh     
 
 
7. Spolupráce studenta s vedoucím 
    práce 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Využití konzultací  X    
   Akceptování rad a připomínek  X   
   Samostatnost při zpracování práce X    
 
 
8. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 
 X    
 
9. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

 X    
 
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce X    
 
 
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě X  
 
 
Komentář a připomínky k textu:: 
Cílem bakalářské práce bylo „Zjistit a analyzovat bariéry v komunikaci s hospitalizovanými seniory z pohledu 
ošetřovatelského personálu“. Teoretická část práce je na velmi dobré úrovni, pracovala s relevantními odbornými 
prameny. Hlavní cíl studentka specifikovala do pěti dílčích cílů. Skupina respondentů byla, pokud jde o pracovní 
zařazení a vzdělání, různorodá: všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé / sanitářky. Tento výběr 
odpovídal hlavnímu cíli práce, ale studentka musela při zpracování práce překonávat některé neočekávané 
bariéry: např. formulace hypotéz. Interpretace výsledků dotazníkového šetření ukázala, že existují rozdíly 
v komunikaci jednotlivých skupin respondentů. Studentka získala velmi kvalitní výsledky, které využije ve své 
současné praxi. Praktická část práce je po stránce technické zpracována odpovědně. Oceňuji, že předkládaná 
práce je bez stylistických a gramatických chyb. Také po formální stránce je bakalářská práce bezchybná. Práce je 
přínosná sama o sobě svou odborností, její význam však spatřuji také v bezprostřední praktické využitelnosti. 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 
1) Prosím, uveďte, jak konkrétně využijete výsledky své práce v praxi? 
2) Navrhnete na svém pracovišti konkrétní kroky ke zlepšení komunikace s pacienty?  
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