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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 zaměřila na uplatnění absolventů oboru všeobecná sestra z 3. LF
UK – v letech, kdy absolvovaly první „velké“ ročníky. Jedná se o data, která jednoznačně ukazují
zájem absolventů uplatnit se v ošetřovatelské praxi, a to přímo u lůžka pacienta. Vyvrací tím
demagogické názory některých politiků, že vysokoškolačky chtějí funkce. Jedná se sice pouze o studii
absolventů 3. LF UK, ale i to je důležité
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 1
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka v teoretické části vymezila základní východiska týkající se důležitých historie
ošetřovatelského vzdělávání a legislativy se vzděláváním spojené. Ke zpracování teoretických
východisek využila výbornou, ale studenty dosud neobjevenou publikaci 3. lékařská fakulta

Univerzity Karlovy v Praze: Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit. Nechť je to
k dobru, štěstí, blahu a zdaru z roku 2013. Ukázalo se totiž, že aktuálním vývojem vzdělávání na
vysokých školách se odborná literatura zabývá velmi málo.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka provedla výzkumné šetření u absolventů 3. LF UK v oboru všeobecná sestra v letech 2018 a
2019. Přes facebook se jí podařilo získat odpovědi od 80 % absolventů, což je vynikající výsledek.
Získaná data přehledně zpracovala do tabulek a grafů s krátkou analýzou výsledků. Její zjištění
potvrdilo, že absolventi 3. LF UK mají zájem o práci sestry, a také ji vykonávají. Není překvapením,
že mají zájem především o uplatnění na JIP. Získaná data mají velkou hodnotu především do
budoucna.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena. Kontrola Turnitinem
ukázala 14 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci, přímých citací a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké argumenty ze své práce byste použila v diskuzi s názorem, že
vysokoškolačky nemají zájem pečovat o pacienty?

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

Datum:

9. 9. 2020

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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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

