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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou spolupráce sestry a sanitářky na interním
oddělení standardního typu. V současné době, kdy provoz zdravotnických zařízení ohrožuje nedostatek
nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména sester, ale také sanitářů, je velmi důležité
porozumět vztahům uvnitř týmu. Pohled přímého účastníka (autorka pracovala na daném oddělení jako
sanitářka, přitom studovala obor všeobecná sestra, a na daném oddělení v této pozici i praktikovala)
dává jedinečnou příležitost porozumět klíčovým aspektům spolupráce. Výsledky bakalářské práce
bude možno použít jako východisko pro další šetření.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala naprosto samostatně. Prostudovala velké množství českých i zahraničních pramenů.
Zjistila, že se jedná o téma okrajové a neprozkoumané, a tedy o velkou výzvu. Teoretický rámec
zaměřila na kompetence všeobecné sestry a sanitáře podle vyhlášky 55/2010, a okruh základních
kardiologických onemocnění. Už tato část je originálním výstupem – u jednotlivých onemocnění
definuje úkoly sestry a navazuje vymezením oblastí spolupráce sestry a sanitáře. Vytvořila si tak
výborné východisko pro empirickou část práce.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Sběr dat autorka postavila na auto-etnografickém přístupu. Prostudovala dostupnou anglickou
literaturu, našla si doktorské práce amerických sester a inspirovala se jimi. Uvědomila si při tom, že
má (vzhledem ke své unikátní pozici) jedinečnou možnost literaturu obohatit o svou zkušenost.
Povedlo se jí to výborným způsobem. Identifikovala 6 oblastí ošetřovatelské péče, a v nich 3 stupně
spolupráce – funkční, udělat „něco navíc“, a ne dobrou spolupráci. Zjistila, že klíčovou roli pro
nastavení spolupráce představuje staniční sestra. V závěrečné diskuzi uvádí limity své studie. Bylo by
skvělé, kdyby si autorka našla čas a výzkumnou část práce publikovala v odborném časopisu.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Výborná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práce byla prezentována na Studentské vědecké konferenci 3. LF UK 2019.
1. Vysvětlete význam etnografického a auto-etnografického přístupu pro
rozvoj ošetřovatelství.

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

26 .5. 2019

Podpis:

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

