
 
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název práce: EDUKACE PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ 

Jméno a příjmení studenta: Adéla Kaššová 

Vedoucí práce: PhDr.  Anna Krátká, Ph.D. 

Obor:  Všeobecná sestra 

Ústav: Ústav zdravotnických věd 

Forma studia: Prezenční 

Typ práce: Bakalářská 

Kritéria hodnocení práce: Bodové hodnocení 

Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu, celkový odborný 
přínos (v praxi, v oboru, v pedagogickém procesu, v dalším výzkumu) 
a originalita práce. 

Maximálně 5 
bodů 

5 

Kvalita úvodu/teoretických východisek studie, odborný styl, 
používání odborné terminologie.  
Relevance přehledu poznatků k cílům práce. Postupnost a přiměřený 
logický sled myšlenek. 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Formulace zkoumaného problému a cílů práce. Shoda názvu práce 
s anotací/ abstraktem/ s cíli práce a s obsahem práce. Dosažení cílů 
práce. 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci výsledků a na 
diskusi. Úroveň analytické a interpretační složky. 

Maximálně 15 
bodů 

15 

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

Maximálně 10 
bodů 

8 

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr včetně doporučení pro 
praxi, splnění cílů práce 

Maximálně 10 
bodů 

9 

Přehlednost, úroveň členění, jazyková a stylistická úroveň práce, 
grafické zpracování (tabulek, grafů, ilustrací aj.).  

Kvalita a vhodnost Příloh   nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Maximálně 10 
bodů 

10 

Aktuálnost a relevantnost použité literatury, citace a odkazy na 
zdroje aj., etická korektnost práce 

Maximálně 15 
bodů 

15 

Úroveň spolupráce s vedoucím práce, včasné plnění dílčích úkolů, 
samostatnost, kreativita aj. 

Maximálně 5 
bodů 

5 

Bodů celkem (Uveďte součet bodů. Je-li kterákoliv položka bodována 0 body, celkový 
součet bodů se násobí nulou – tzn. výsledek hodnocení je F) 

 
97 

Rozsah práce (30–70 stran) 
 

 překročen ☒ dodržen  nedosažen 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
Teoretická část - kapitoly na sebe logicky navazují, za přínosnou považuji kapitolu 3, která je 
zaměřena přímo na zpracovávanou problematiku a zcela koresponduje s názvem práce. 
Praktická část - metodologie přiměřená, vhodně zvolená technika, kladně hodnotím způsob 
vyplňování dotazníků zapojením autorky práce, což pro ni bylo sice časově náročné, ale bylo to  
pro zvýšení pohodlí pacientů. 
Diskuse - je zde snaha o srovnání výsledků s jinými výzkumy, v závěru schází vyjádření ke 
splnění/nesplnění cílů práce. Kladně hodnotím zpracování Doporučení pro pacienty s ICHS 
(brožurky). 
Jazyková a stylistická úroveň - objevují se ojedinělé chyby, spíše překlepy, které neovlivňují 



celkovou kvalitu práce 
Práci Adély Kaššové považuji za zdařilou, je vidět, že ji téma zajímá a záleží jí na tom, aby pacienti, 
u kterých je diagnostikovaná ICHS, měli co nejvíce informací. 

Navrhuji 
klasifikaci 

100 – 97 

☒ A 

96 – 90  
 B 

89 – 80  
 C 

79 – 70 
 D 

69 – 60  
 E 

59-0  
 F 

Otázky k obhajobě (alespoň 1 otázka): 
Jak plánujete naložit se zmíněnou brožurkou? 

Práci k obhajobě:  ☒ doporučuji 
 nedoporučuji  

        FX     F 
stručné odůvodnění v případě nedoporučení k 
obhajobě: --- 
 

Práce byla zkontrolována systémem pro 

odhalování plagiátů Theses s výsledkem: 

☐pozitivním  ☒ negativním  

Datum: 10. 6. 2020 Podpis: v. r. Anna Krátká 

 


