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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných výstupů
práce…
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Problematika rehabilitace u pacientů na lůžkách intenzivní péče je téma, které je stále aktuálnější díky zvyšujícímu
se počtu kriticky nemocných v našich nemocnicích.  Práce přinesla dílčí výsledky ke grantovému projektu EMIR –
popsala  standardní  péči  kriticky  nemocných,  tj.  detailně  popsala  metodiku  terapeutické  intervence  kontrolní
skupinu. To má pozitivní praktický dopad pro potenciální publikaci studie. 

Samostatnost  zpracování,  vhled  autora  do  problematiky,  přehled  nejzávažnějších  domácích
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem na
praktické výstupy…
Diplomantka  pravidelně  konzultovala,  jak  má  postupovat.  Pracovala  samostatně  a  přišla  s  řadou  originálních
nápadů. Využila dostatečný rozsah literárních pramenů. 
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí  odborného
problému,  získaných  údajů,  odborného  textu.  Výsledky  a  závěry  práce,  skutečný  praktický
i teoretický přínos práce…
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Formulace hypotéz byla jasná, smysluplná a prakticky zaměřená. Popis této observační studie ukazuje na autorčino
dobré  zvládnutí  teoretického  základu  i  praktické  části  celé  bakalářské  práce.  Výsledkem  je  popis  situace
v rehabilitaci kriticky nemocných, což má velký význam pro realizaci vědecké studie EMIR. 

Formální zpracování  práce, jazyková a stylistická úroveň,  rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
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Práce splňuje formální náležitosti. 
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:  

 



 

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:
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Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka
BODY KLASIFIKACE
13 a vice 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


