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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Studentka se zaměřila na téma postavení zdravotních sester v současné české společnosti, které je považováno za
velmi ambivalentní. Na jedné straně se sestry těší vysoké společenské prestiži na druhé straně je jejich role
v systému zdravotní péče nedoceněná a platově nedostatečně ohodnocená. To, že se autorka zaměřila na tyto
rozpory a v empirické části své práce se pokusila odhalit jejich příčiny, považuji za velmi aktuální a současně
originální příspěvek k dané problematice. Významným aspektem, který je třeba ocenit je také snaha autorky o
mezioborový přesah.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala samostatně, prostudovala si relevantní, samostatně vybrané nebo doporučené domácí i
zahraniční zdroje k problematice mediální a obsahové analýzy. Zabývala se rolí zdravotní sestry a vývojem jejích
kompetencí. Vyhledala a prostudovala také dřívější studentské práce k tématu prestiže zdravotní sestry.
Při interpretaci svých dat se snažila získat potřebný nadhled, což se jí však zcela nepodařilo a její závěry jsou
poznamenány značnou mírou subjektivity.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Studentka vstřícně reagovala na podněty vedoucí práce a dokázala se dobře zorientovat a zvládnout zejména
metodologicky náročný úkol obsahové analýzy mediálních výstupů. Vhodně zvolila klíčová slova, provedla
tematickou analýzu a interpretovala získaná data. Nicméně v práci se přes veškerou snahu odráží nedostatečná
zkušenost autorky v užití těchto metod.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Po formální stránce odpovídá práce požadovanému standardu včetně dodržení publikační normy.. Jazyk má
osobitý charakter, který však místy přechází od odborného vyjadřování spíše k beletristické až lidové formě.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Soňa Musilová předložila práci, která prokázala schopnost autorky rychle se
učit, zorientovat se v nové problematice a najít cestu k vytčenému cíli.
Zvolila si téma, které pro ni bylo výzvou jak po obsahové stránce, neboť
chtěla prokázat, zda zastoupení sester v médiích a obraz, který o sestrách
média vytvářejí, odpovídá jejich skutečné roli ve společnosti, tak po stránce
metodologické, neboť cestu k získání dat musela samostatným studiem
teprve najít. Lze říci, že svému předsevzetí úspěšně dostála a osvědčila
schopnost mezioborového přesahu.

Otázky k
obhajobě:

Co podle vašeho názoru nejvíce ovlivňuje mediální obraz sester? Jakou roli
v tom sehrávají sesterské organizace. Uveďte příklad.
Jak byste vy sama mohla přispět ke zlepšení mediálního obrazu sestry?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Velmi dobře

Datum:
Podpis:

5.5..2019
Janečková

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

