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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 pokusila o sondu mezi studenty gymnázia ve Vlašimi a zmapovala
jejich postoje a názory na profesi všeobecné sestry, na její prestiž a atraktivitu. Záměrem práce bylo
kromě toho motivovat studenty gymnázia ke studiu tohoto oboru, a to osobní prezentací a zapojením
studentů do jimi vybraného ošetřovatelského výkonu. Vzhledem k epidemiologické situaci díky
COVID-19 autorka nemohla uskutečnit osobní prezentaci výsledků dotazníkového šetření studentům
včetně motivačního ošetřovatelského postupu. Vytvořila tedy prezentaci výsledků pro studenty, se
kterými se studenti gymnázia mohou seznámit samostatně a brožurku ke studiu oboru všeobecná sestra
na vysoké škole. Téma je svým pojetím originální a aktuální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka pracovala samostatně a respektovala mé připomínky. Teoretická východiska se týkají
vzdělání sester před rokem 2004, po roce 2004, popisu charakteristických rysů sesterské práce,
motivace u významných osobností ošetřovatelství. Dotkla se lehce i pojetí motivace a prestiže. Některé
kapitoly by zasloužily hlubší vhled. Pracuje s 32 zdroji, z toho jsou dva zdroje zahraniční.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Studentka si vytvořila dotazník o 12ti otázkách, které zpracovala pomocí tabulek a grafů a poctivě se
snažila výsledky interpretovat. Zpracovala výsledky dotazníku od 40 respondentů – studentů
gymnázia.
Ze vzorku 40 respondentů jistě nelze vyvozovat obecné závěry (což není ani účelem bakalářské práce),
ale tato práce ukazuje zájem autorky o poctivém šíření povědomí o profesi sestry, o její roli, vzdělání a
prestiži mezi mladými lidmi.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Dobrá grafická úroveň. V práci se vyskytují drobné stylistické chyby (např. str. 35 -…dopívání…,
chybí čárky ve větných spojeních apod.).
Publikační norma je dodržena, rozsah práce je v normě. Kontrola Turnitin – 14%.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Zkuste popsat, co obecně nejvíce ovlivňuje rozhodnutí středoškoláků
k volbě povolání.

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

Datum:

8. 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

