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Kritéria hodnocení práce: 
 

Stupeň hodnocení dle stupnice ECTS 

Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu A      

Celkový odborný přínos (v praxi, v pedagogickém 
procesu, v dalším výzkumu) a originalita práce  

A      

Odborný styl, používání odborné terminologie A      

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek A      

Teoretická část  

Shoda názvu práce s abstraktem / s cíli práce a 
s obsahem práce  

A      

Formulace zkoumaného problému a cílů práce A      

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce A      

Relevance přehledu poznatků k cílům práce A      

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na 
prezentaci výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky A      

Splnění cílů práce A      

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným 
výsledkům připojené komentáře studenta, srovnání 
s výsledky jiných šetření, se statistickými daty aj.) 

A      

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr A      

Přílohy  ☐ nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených 
pokynů) 

A      

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce A      

Grafické zpracování (množství a kvalita textu, 
tabulek, grafů, ilustrací aj.) 

A      

Rozsah práce (30–70 stran) ☒ dodržen ☐překročen ☐nedosažen 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
   Předkládaná bakalářská práce je o rozsahu 47 stran čistého textu a 5 příloh, které text vhodně 
doplňují. Práce je psaná čistým jazykem bez zjevných chyb, objevují se pouze drobné, spíše 
technické nedostatky.  Autor uvádí  celkem 65 zdrojů (z toho 6 zahraničních), odkazuje a cituje dle 



 

doporučené normy. Na s. 60 je uvedena publikace Rybka, Josef, 2007, zajisté se jedná  
o Rybku Jaroslava. Pan Mikulčík odkazuje na jednotlivé autory, přičemž využívá všechny zdroje 
včetně zahraničních. Bezpochyby tak prokázal schopnost práce s literaturou. 
  
   Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které na sebe navazují, jsou vyvážené a dávají velmi dobrý 
základ pro praktickou část. Za stěžejní považuji kapitolu 3, v jejím úvodu mohla být více 
zviditelněná role sestry  v péči o pacienta se syndromem diabetické nohy.   
   Praktická část – cíle jsou korektní, přehledná metodika, která seznamuje s organizací a jinými 
důležitými informacemi týkajícími se výzkumu. Kvituji zařazení tabulky se základními informacemi  
o respondentech. Autor zpracovává tři kazuistiky, které jsou přehledně prezentovány, kladně 
hodnotím strukturu kazuistik, a shrnutí na jejich konci. Chválím za fotodokumentaci. 
Diskuse je velmi zdařilá, autor představuje kazuistiky a doplňuje jednak svými komentáři, jednak 
citacemi ostatních autorů.  
Jako praktický výstup práce je edukační informační leták, Desatero pro diabetiky, které může být 
dobrým vodítkem diabetikům v péči o své nohy. Před distribucí doporučuji drobné úpravy – bod 4. 
používat…. (sjednotit tvar s ostatními body - nosit, zkontrolovat, nechodit...). Dále doporučuji 
opravit název ústavu (Ústav zdravotnických věd) a doplnit jméno vedoucí práce. Charakteristiku 
autora doporučuji zařadit na úplný konec. 
 
Bakalářskou práci považuji za zdařilou, jedná se o komplexní přístup k diabetikům – seniorům, 
prezentovaný v kazuistikách. Tyto mohou sloužit jako studijní materiál / důkaz ošetřovatelské 
praxe pro sestry a studenty, kteří se na tuto roli teprve připravují.      
 

Otázky k obhajobě: 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☒ A     

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 
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