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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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0-4

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autor předložil práci ve které se blíže zabývá výskytem delirantníích stavů u pacientů, kteří podstoupili
kardiochirurgickou operaci. Výskyt delirantních stavů v pooperačním období po operaci srdce má za posledních
20 let stoupající tendenci. Student se ve své práci snažil o identifikaci faktorů vedoucích k výskytu pooperačního
delíria.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autor pracoval samostaně,zodpovědně a systematicky. V průběhu psaní celé práce pracoval s literaturou českou i
zahraniční. Prokázal, že se v uvedených literárních pramenech velmi dobře orientuje a problematice v rámci své
odbornosti rozumí.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Teoretická část práce je vypracováná velmi precizně a obsahuje veškerá data důležitá pro pochopení výzkumné
části. Ve výzkumné části bakalářské práce si autor relativně dobře formuloval cíl své práce k němuž přiléhavě
stanovil výzkumné hypotézy. Získaná data přehledně prezentoval v grafech a tabulce.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň jakož i rozsah práce je odpovídající bakalářské práci.
Grafické úpravě nebo dodržení publikační normy nelze nic vytknout.
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
13 a více
9 až 12
6 až 8
5 a méně

KLASIFIKACE
Výborně
Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

