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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Dita Dubová 
s názvem: Bazální stimulace v dlouhodobé intenzivní péči

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 20 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

10 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

30 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářská práce je po formální stránce kvalitní. Hodnotím ji jako velmi dobrou. Citace odpovídají platným
normám . Daný cíl práce byl splněn.

Autorka člení bakalářskou práci do osmi základních kapitol, což je v souladu
s požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou práci.

Obecná část je velmi pěkně zpracována. Teoretická východiska pro téma Bazální stimulace (BS) jsou je
čtivě popsána. 

Ve speciální části studentka sledovala čtyři pacienty hospitalizované na lůžkách DIOP po dobu cca tří
měsíců. Výběr pacientů byl logicky omezen aktuálním stavem hospitalizovaných na daném oddělení.

V kapitole výsledky studentka porovnává vstupní a výstupní vyšetření u sledovaných pacientů a kriticky
hodnotí výsledek bazální stimulace. Svoje poznatky pak konfrontuje s literaturou v kapitole Diskuze.

Předložená bakalářská práce vyhovuje požadavkům, které jsou na bakalářské
práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout k obhajobě   

Jméno a příjmení: Mgr. Irena Novotná
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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