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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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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá zkušeností pacientů s přístupem sester a lékařů v době
hospitalizace. Jedná se o důležité, klientsky orientované téma, které přináší výsledky důležité pro
hodnocení kvality poskytované péče v dané nemocnici. Výzkumné šetření bylo součástí pilotního
projektu RN4CAST.CZ
2

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

Autorka v teoretické části vymezila základní východiska týkající se role jednotlivých činitelů
výzkumného šetření – sestry, lékaře a pacienta. Ke zpracování teoretických východisek využila
dostupné české i zahraniční prameny z oboru ošetřovatelství a sociologie. Vytvořila si tak dobré
výchozí postavení a prokázala, že se v dané problematice velmi dobře orientuje.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka provedla výzkumné šetření na odděleních interního a chirurgického typu a shromáždila
odpovědi 108 pacientů. Data statisticky zpracovala do tabulek a grafů a pečlivě je analyzovala.
V diskuzi se vyjádřila ke všem zkoumaným oblastem. Její zjištění potvrdilo, že v dané nemocnici je
chování zdravotníků k pacientům na velmi dobré úrovni, resp., že zkušenosti pacientů v této oblasti
jsou převážně pozitivní. Osobně vysoce hodnotím aktivní přístup Markéty Závěšické v pilotní fázi
ověřování metodiky sběru dat pro RN4CAST.CZ. Pomohla odhalit slabá místa, a i díky její aktivitě
jsou výsledky pilotního projektu použitelné pro další fázi výzkumného šetření
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. Kontrola Turnitinem
ukázala 18 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci, přímých citací a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

1. Uveďte situace, které jste při sběru dat u pacientů před propuštěním
identifikovala jako obtížné.
2. Které byly nejčastější důvody nespokojenosti pacientů s chováním
zdravotníků?

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

Datum:

25.5. 2020

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

