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Komentář a připomínky k textu:
Praktická zkušenost v rámci přípravy na budoucí povolání je v systému vzdělávání zásadní. Kromě oficiálního
kurikula, které sleduje vzdělávací cíle, studenti v rámci praxí zažívají ještě tzv. skryté kurikulum, které se děje
specificky přímo na místě, kde je praxe prováděna. Odehrávají se tu také situace, které, i když je na ně student
připraven teoreticky, nyní zažívá v reálné podobě. Vyrovnává se s autentickými pocity, a přitom musí reagovat
profesionálně.
Po obsahové stránce je tedy téma bakalářské práce velmi aktuální.
Po formální stránce mám výhradu ohledně přehlednosti textu. Nejvíce se tento nedostatek ukazuje zejména
v kapitole Diskuze. Bylo by fajn, kdyby studentka výrazněji oddělila jednotlivá témata, aby byla orientace
v textu rychlejší. Z textu tak unikají zásadní zjištění v rámci výzkumu, což je škoda.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Kterou ze zkušeností, o kterých studentky vyprávěly, považujete za nejvíc zásadní?
2) Když jste měla možnost získat informace také „z druhé strany“ (od sester a mentorek), pomohlo Vám to
v ujasnění nějakých názorů na praxi?
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