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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 

 

1. Téma a cíle práce   výstižné odpovídající  

   

částečně 

odpovídající  

cíl a záměr  

nevýstižný 

   Zvolené téma práce X    

   Cíle práce jako celku X    

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  X    

 

3. Zpracování teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky X    

Solidní přehled dosavadních    

poznatků 

 X   

   Výběr relevantních názorů pro  

  daný problém 

 X   

Logická výstavba práce (pořadí 

kapitol) 

X    

 

4. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Vymezení výzkumného problému X    

   Definování cílů výzkumu X    

   Popis zkoumaného souboru X    

   Popis použitých metod X    

   Adekvátnost použitých metod X    

   Způsob prezentování výsledků X    

Diskuse: kvalita interpretování 

získaných výsledků   

 X   

 

5. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr použité literatury X    

   Využití literatury v textu práce X    

   Správnost citací v textu X    

 

6. Závěry práce výborné velmi dobré  dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce X    

   Způsob shrnutí X    

   Validita závěrů  X    

   Přínos práce X    

 

 



7. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh X    

 

8. Vztah práce k oborové 

problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru X    

   Rozvíjí specializační zaměření   

   oboru 

X    

 

9. Stylistická úroveň textu      výborná      velmi dobrá         dobrá nevyhovující 

  X   

 

10. Pravopisné chyby či překlepy      nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  X   

 

11. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce X    

 

12. Celkové stanovisko oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě X  

 

Komentář a připomínky k textu: 

Pozitivně hodnotím, že studentka v „Teoretické části“ bakalářské práce věnovala zvláštní pozornost komunikaci 

při poskytování ošetřovatelské péče (kap. 1.1.4) Zaměřuje se hlavně na zásady úspěšné komunikace sestry 

s pacientem a to u verbální a neverbální komunikace. Velmi zajímavá je kapitola 2 Všeobecná sestra jako 

profese, v níž hodnotí současné společenské postavení sestry a její osobnostní výbavu. 

V „Empirické části“ bakalářské práce studentka stanovila 5 dílčích výzkumných cílů, přičemž čtyři dílčí cíle 

vyúsťují v pátý cíl: „Na základě zjištěných údajů stanovit doporučení, na co by si všeobecné sestry měly dávat 

pozor, aby nepoškodily pacienta v souvislosti s komunikací.“ Studentka provedla výzkumné šetření 

u všeobecných sester a u dospělých pacientů. K analýze výsledků výzkumného šetření a jejich interpretaci 

nemám připomínky.  

Výsledky výzkumu u obou skupin respondentů porovnala v „Diskusi“. 

Bakalářská práce je aplikovatelná v praxi a přináší mnoho zajímavých a podnětných výsledků.  

 

Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

Hodnotím známkou výborně. 

 

 

Otázky k obhajobě práce: 

1) Na kterou oblast neverbální komunikace by se sestry měly primárně zaměřit? 

2) U grafu č. 7 uvádíte, že úsměv využívá jen 11 % respondentů. Myslím si, že je to docela málo, co je podle vás 

příčinou? (V minulosti jsme měli na nástěnkách zdravotnických škol větu: Úsměv léčí.) 

3) Překvapily vás některé výsledky výzkumu?  
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