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1. Téma a cíle 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 
   Vymezení 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 x    
 
 
7. Vztah práce k oborové 
problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru x    
   Rozvíjí specializační zaměření   
   oboru 

 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 oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
 
Komentář a připomínky k textu:  
 Bakalářská práce pojednává o edukaci hemodialyzovaných pacientů. V teoretické části práce, která je 
vhodně členěna do kapitol studentka postihuje solidní přehled poznatků o tomto druhu léčby nefrologických 
pacientů. Tuto část hodnotím velmi kladně. 
  V empirické části práce byla použita metoda kvantitativního výzkumu a výsledky 
z nestandardizovaného dotazníku, který byl podán respondentům – hemodialyzovaným pacientům – byly vhodně 
interpretovány v diskusi, drobnou výtkou, která nesnižuje nijak kvalitu práce je použití pouze české literatury, 
ovšem velmi kladně hodnotím výstup z výsledků výzkumu práce – tvorbu edukačního materiálu pro 
nefrologické pacienty léčené výše zmíněnou metodou. Práce je psána s velkým zaujetím, vyzdvihuji i stylistiku a 
diskuzi. 
 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 
1.  Jaký rozdíl vidíte v práci sestry s pacienty, kteří se vracejí k léčbě hemodialyzační metodou a jejich 
stav mnohdy progreduje a prací sestry na lůžkovém oddělení, kde se pacienti velmi rychle střídají a 
přicházejí noví? Prosím shrňte výhody a nevýhody. 
 
2.  Proč je edukace pacientů velmi důležitou součástí léčebného procesu? Domníváte se že se v praxi 
nezapomíná, že čas strávený s pacientem je mnohdy pro něj ten nejcennější? 
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