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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci pokusila o sondu do mínění laické veřejnosti o profesi sestry.
Z textu je patrné zaujetí pro obor a přesvědčení, že sesterská profese si zaslouží více pozornosti jak ze
strany představitelů profese samotné, tak ze strany politické (zvláště v oblasti finančního ocenění).
Problematika je aktuální a téma pojato originálně. Autorka si vytvořila dotazník sama a položila si
jeden hlavní výzkumný cíl a tři dílčí cíle.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka pracovala samostatně a vesměs respektovala mé připomínky. Téměř na 40ti stranách
popisuje východiska práce od historie profese sestry, přes rysy osobnosti sestry, prestiž a image
profese, věnuje se rolím a kompetencím. Pracuje s 41 zdroji, z toho je pět zdrojů zahraničních.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Studentka si vytvořila dotazník o 15ti otázkách, které zpracovala pomocí tabulek a grafů a poctivě se
snažila výsledky interpretovat. Zpracovala výsledky dotazníku od 100 respondentů.
Ze vzorku 100 respondentů jistě nelze vyvozovat obecné závěry (což není ani účelem bakalářské
práce), nicméně data mohou východiskem pro další výzkumná šetření.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
1
dodržení publikační normy

Dobrá grafická úroveň. V práci se vyskytují stylistické a gramatické chyby, což práci ubírá na kvalitě
(např. na str. 9 - ..poskytovali…řády, str. 29 – vyplívá…, str. 30 – příliš dlouhé souvětí od
Ošetřovatelští pracovníci… - na sedmi řádcích, chybí čárky, na str. 31 – neobratné vyjádření ve 2.
odstavci, str. 59 – respondenti volily, a řada dalších). Publikační norma je dodržena, rozsah práce je
dvojnásobně překročen. Kontrola Turnitin – 13%.
Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. V práci zmiňujete změnu vnímání profese sestry vlivem současné
epidemiologické situace. Jak si myslíte, že COVID-19 změní vnímání
profese laickou veřejností?

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

Datum:

6.6. 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

