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1. Téma a cíle práce  výstižné odpovídající 
  

částečně
odpovídající 

cíl a záměr 
nevýstižný

   Zvolené téma práce x
   Cíle práce jako celku x

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující
   Aktuálnost zvoleného tématu x

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Zřetelné definování  problematiky x

Solidní přehled dosavadních    
poznatků x

   Výběr relevantních názorů pro 
  daný  problém x

Logická výstavba práce (pořadí 
kapitol) x

4. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Vymezení výzkumného problému x
   Definování cílů výzkumu x
   Popis zkoumaného souboru x
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   Adekvátnost použitých metod x
   Způsob prezentování výsledků x

Diskuse: kvalita interpretování  
získaných výsledků  x

5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Výběr použité literatury x
   Využití literatury v textu práce x
   Správnost citací v textu x



6. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující
   Splnění cíle práce x

   Způsob shrnutí x
   Validita závěrů x
   Přínos práce x

7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující
   Kvalita a vhodnost příloh x

8. Vztah práce k oborové 
problematice ošetřovatelství

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Rozvíjí základní zaměření oboru x
   Rozvíjí specializační zaměření  
   oboru x

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující
x

10. Pravopisné chyby či  překlepy      nejsou naprosto
ojediněle

častější velmi časté

x

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla*
   Celkové hodnocení práce x

12. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě*
   Doporučení k obhajobě x

Komentář a připomínky k textu:

Studentka provedla faktorovou analýzou standardizaci Dotazníku Connor-Davidson měřícího resilienci. 
Dotazník byl přeložen z angličtiny do češtiny v diplomové práci Švarcové, ale jeho psychometrické parametry 
prověřila až tato bakalářská práce.
Studentka podrobně a pečlivě zpracovala teoretickou část. V empirické části je metodologie faktorové analýzy 
pečlivě propracovaná díky dobrému statistickému postupu. Ze zjištěného mě zaujal fakt, že v české verzi faktor 
spirituality vykázal pro resilienci nízkou reliabilitu.
Při tvorbě formulací hypotéz pro další srovnávání dat, (porovnání resilience sester ze dvou oddělení podle věku, 
délky praxe, vzdělání atd.), by mohlo být využito více argumentací, aby bylo více zřejmé, z čeho předpoklady 
pro formulace hypotéz vychází. Obdobně jsou pak zjištěné výsledky diskutovány poněkud stručně, včetně 
odkazů na původní hypotézy. Odkazy nejsou explicitně formulovány, a tak čtenář musí u některých hypotéz 
dohledávat původní formulace listováním o několik stran zpátky. 
Zajímavé je zjištění, že nejvyšší resilience se projevuje u sester ve středním věku, nezávisle na vzdělání a délce 
praxe. Bylo by zajímavé toto zjištění dohledat v referencích v jiných obdobných výzkumech. Zdá se, že se jedná 
spíše o osobnostní předpoklad, než o jiné faktory.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Z čeho vycházel Váš předpoklad, že resilience u sester na GMK bude vyšší oproti sestrám na chirurgii?
2) Z čeho vycházel Váš předpoklad, že sestry ve vyšším věku (50 let a více) budou vykazovat vyšší resilienci?
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