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

Aktuálnost problematiky, originalita práce
.

0-4

4

Autor se rozhodl zpracovat edukační materiál pro pacienty s ureteroileostomií. S problémem se
seznámil v průběhu praxe, kterou absolvoval při studiu. Jedná se o aktuální téma a edukační materiál
pro pacienty s uvedeným typem derivace chybí.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Student zpracoval bakalářskou praxi zcela samostatně. Na konzultace přicházel se zpracovanými
kapitolami. Mé připomínky zapracoval pouze částečně.
Seznam použité literatury je dostačující. 23 citovaných zdrojů – včetně 3 zahraničních. Převažují
knižní zdroje (19 titulů).
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

2

Teoretická část je zpracována zbytečně rozsáhle. Autor se před vydáním rozhodl pro úpravy její části
a některé stránky (např. str.18) jsou heslovité, což stylisticky nevyhovuje.
Edukační materiál je vytvořen na základě rozhovoru s 6 pacienty, kteří byli nejméně 5 dní po operaci.
Autor jim položil 12 otevřených otázek. Po zpracování informací vytvořil edukační materiál. Autor
nemá zcela ujasněny pojmy jako je urostomie, ureterostomie, ureteroileostomie a občas je v textu
zaměňuje.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2

Bakalářská práce obsahuje 70 stran a edukační materiál.

Body
celkem

Jazyková úroveň bakalářské práce je průměrná, grafické zpracování je v normě. V textu se občas
objevují překlepy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Vysvětlete rozdíly mezi urostomií, ureterostomií a ureteroileostomií.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

