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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 

 

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    

   Popis použitých metod x    

   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 zvolila téma: prostřednictvím dětské kresby zjistit, jak děti vnímají profesi zdravotní sestry. 

Oblast svého zkoumání specifikovala na vnímání specializace sestry u praktického lékaře a v nemocnici. Data 

doplnila také o informace získané od dětí rozhovorem.  

 Ve své studii věnuje velkou část pečlivému zpracování jednotlivých kategorií obsažených v dětské 

kresbě, ještě podrobněji je uvedeno v tabulkách v příloze. Je škoda, že se do textu o zpracování dat, ani do 

příloh, nedostala obsahová analýza rozhovorů vedených s dětmi. Rozhovory byly vedeny strukturovanými 

otázkami. Studentka nakonec uvádí souhrnné informace z rozhovorů komplexně s daty z obrázků v diskuzi, 

specifikuje charakteristiku sestry u praktického lékaře a v nemocnici, jak ji děti vnímají. Nemáme však přístup 

ke způsobu zpracování dat z rozhovorů. 

 Studentka pak ještě porovnává analyzované kategorie z obrázků svého průzkumu s výsledky dalších 

čtyř výzkumných šetření obdobného charakteru. Samotné studii předcházel pilotní předvýzkum. 

 Studie ukázala, že pro vnímání profese zdravotní sestry u dětí je stěžejní chování sestry k nim. Jednání 

sestry vůči dítěti je důležitější, než otázka invazivního/ neinvazivního úkonu, nebo otázka prostředí – ordinace/ 

nemocnice, nebo věku či pohlaví dítěte.. 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1) Objevilo se u některých dětí ambivalentní prožívání vůči zdravotní sestře? Pokud ano, o jaké situace šlo? 

2) Myslíte, že by bylo možné u dětí cíleně využít kresbu jako nástroj, který by jim pomohl zvládnout situace 

spojené se zdravotnickým úkonem? 
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