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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma je stále aktuální a pro sesterskou profesi důležité, i když ve studentských pracích často opakované.
Nicméně práce je zpracována velmi kvalitně, odvážně a inovativně, odráží studentčinu motivaci, zájem o profesi
a odhodlání hájit její zájmy a čest.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka nastudovala a uplatnila znalosti z rozsáhlého výběru relevantní odborné, české i zahraniční literatury a
domácích i zahraničních politických, legislativních i profesních dokumentů. Oceňuji její zodpovědný přístup
v teoretické i empirické části práce včetně nastudování metodologických zdrojů. Teoretický vhled do
problematiky je na vysoké úrovni.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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4

Rovněž z metodologického hlediska je téma uchopeno velmi pěkně. Jednoduchý design empirické studie splňuje
standardní požadavky na kvantitativní výzkum. Jasně si stanoví cíl práce a tři dílčí cíle směřující k ověření vlivu
tří faktorů – porozumění kompetencím, povědomí o vzdělání a vnímání atraktivnosti profese – na vytváření
obrazu sestry v očích veřejnosti. Pro získání dat vytvořila studentka dotazník, který distribuovala elektronickou
formou. Získaná data zpracovala jednoduchou statistikou. Určité výhrady lze mít k formulaci některých otázek
(např. použití slova „kompetence“ ve významu, který nemusí být všeobecně známý, slovo ordinace lékaře
ve dvojím významu). Ot. č. 11 může být sugestivní. Dále není reflektována nízká reprezentativnost souboru
(výrazná převaha žen, mladších ročníků, vyšší zastoupení osob s VŠ a SŠ), a tedy nemožnost zobecňovat
získané výsledky na širokou laickou veřejnost. Při elektronickém rozesílání dotazníku není také možné tvrdit, že
návratnost byla 100%, byla spíše neznámá.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Rozsah jednotlivých kapitoly odpovídá váze probíraných témat (historie ošetřovatelství, vzdělávání
všeobecných sester, osobnost sestry a její image, vliv médii i veřejného mínění, kompetence a role sestry).
Témata jsou do textu zařazena promyšleně a účelně, výklad i s mezioborovým přesahem je podán
srozumitelným, kultivovaným jazykem. V práci se opakovaně vyskytují chyby v gramatické shodě (i-y, tyto
média, k pacientovy). Na s. 14 chce autorka zřejmě mluvit o poválečném období. Na s. 49 nahoře je uveden
chybný součet procent.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Přes drobné nedostatky v metodologii výzkumu a v prezentaci jeho výsledků
jde o práci kvalitní, naznačující vysoký smysl autorky pro pečlivost při
zpracování problematiky, schopnost jasné formulace myšlenek a přesnost
vyjadřování. Práce je též velmi angažovaná a ukazuje na velký zájem
autorky o profesi, kterou si zvolila jako své povolání.

Otázky k
obhajobě:

Jaký vliv mohla mít na výsledky Vaší studie koronavirová pandemie?
Na s. 22 citujete Florence Nightingale, která požaduje mj. aby „sestra
byla zbožná“ – jaký by k tomu mohl být důvod a jakou podobu by
„zbožnost“ mohla mít v současné době? K čemu by mohla být sestře
„spirituální citlivost“ ve společnosti, kterou charakterizuje duchovní
rozmanitost?
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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

