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

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá spokojeností sester pracujících na odděleních interního
typu. Jedná se o důležité téma, protože zejména interní oddělení kvůli velké fyzické i psychické
náročnosti práce trpí nedostatkem sester. Výsledky bakalářské práce bude možno použít
v personalistice dané nemocnice.
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 interních oborů, specifického
zaměření ošetřovatelství v interních oborech a klíčových ošetřovatelských problémů, které sestry u
pacientů řeší. Systematicky se věnovala pracovní motivaci a faktorům, které ji ovlivňují. Ke
zpracování teoretických východisek využila dostupné české i zahraniční prameny. Teoretická část je
zpracována logicky a poskytuje velmi dobrý základ pro uchopení zkoumané problematiky.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka provedla výzkumné šetření na odděleních interního typu a shromáždila odpovědi 51 sester.
Podrobně popsala metodiku sběru dat a ukázala, jak obtížné je dodržování dohodnutých pravidel a jak
obtížně se získávají sestry ke spolupráci na dotazníkových šetřeních. Data jsou velmi dobře statisticky
zpracována a prezentována v tabulkách a grafech. Závěrečná diskuze se opírá o analýzu jednotlivých
položek a odhaluje významné výsledky, které budou jistě zajímat vedoucí pracovníky dané nemocnice.
Práce Anny Hienlové významným způsobem pomohla k odhalení slabých stránek pilotního výzkumu
pro RN4CAST.CZ.
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, s výhradou k uvádění
stránek u nepřímých citací. Svědčí to však o velké odpovědnosti a respektu ke zdrojům, se kterými
autorka pracovala. Kontrola Turnitinem ukázala 11% shodu – v oblasti formálních požadavků na práci
a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

1. Uveďte, prosím, příklady autonomního rozhodování sester při
poskytování ošetřovatelské péče na odděleních interního typu.
2. Uveďte, prosím, překážky, které brání posílení autonomie sester na
odděleních interního typu.

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

