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Hodnocení bakalářské práce

1. Volba tématu:
Libuše Výšinová : " Duchovní potřeby hospitalizovaných pacientů".
Téma je velmi zajímavé, potřebné a žádoucí.

2. Teoretická část:
Úvod je jasný, přehledný a stručný. Cíl práce je jasně srozumitelný. Text je dobře
čitelný, srozumitelný. Jen mi občas není znám důvod mezer i nemezer mezi odstavci.
Je tu správné užívání citací a poznámek pod čarou. Má výborný přehled s materiály a
literaturou. Občas se vyskytují neúplná jména nebo jejich nejasné ukončení, např. str.
19, Podle Opatrné ... , asi mělo být Opatrného, aj.

3. Empirická část:
Jasná definice cíle výzkumu. Jasné stanovení metody výzkumu, jak dotazník,tak
kasuistiky. Vzorkem jsou pacienti daných a definovaných nemocnic. Zajímavý je
pohled na výsledky výzkumu u pacientů z interny nebo chirurgie a pak věková
struktura nemocných.
Výsledky výzkumu jsou prezentovány v přehledných označených grafech nebo
tabulkách. Množství dat a informací ve výzkumu je tolik, že se ztrácí přehled.
Kasuistiky jsou přehledné a jasné.

4. Závěr práce:
Závěr je zajímavý a shrnuje závěry výzkumu. Ovšem délkou překračuje
stanovené limity. Anotace odpovídá zadání.

5. Literatura a práce s literaturou:
Odpovídá zadání požadavkům. Je obsáhlá a odpovídá o přehledu a připravenosti práce
a tématu. Seznam tabulek, grafů, příloh je jasný, stručný, přehledný.

6. Kvalita příloh:
Přílohy odpovídají zadání, jsou přehledné, jasné, očíslované, popsané. Mají grafickou
úroveň.

7. Celkové stanovisko oponenta k práci:
Celkově práce dodává dojem profesionality a precizní přehled o tématu.
Doporučuji ji jako vzorový dokument oddělení ošetřovatelství. Práce ale nesplnila
zadání v množství stran práce, tedy 118 stran + přílohy. Spíše bych ji bral jako práci
magisterskou.
Otázky:
Setkala jste se při praxi ve FN i s poskytováním pastorační péče? Bylo ní zájem mezi
pacienty? Co na to personál oddělení? Nevyužijete výsledky výzkumu i pro jiné
nemocnice, pracoviště? Co takhle nabídnout výsledky vedení ošetř. managementu ve
FN v HK? Co si myslíte o tom, že spirituální, duchovní potřeby jsou součástí
psychologických potřeb v rámci bio-psycho-sociálních potřeb?
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8. Klasifikace bakalářské práce:
Práci hodnotím velmi dobře. (horší 1-, ale vynikající 2+)
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