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Volba tématu:

Autorka práce zvolila téma bakalářské práce velmi aktuálně a to s ohledem na stále
se měnící a stupňující nároky na vzdělání sester.

Teoretická část:
Autorka na 30 s. v teoretické části systematicky a přehledně kompletuje poznatky

o povolání sestry, prestiži povolání sestry a možnosti ovlivnění i dokonce předkládá,
jak vnímá povolání sestry laická veřejnost. Autorka čerpá z celé řady českých poznatků,
které jsou dostupné nejen v literatuře, ale také na internetové síti. Za velmi precizně
zpracovanou a zdařilou kapitolu lze uvést podkapitoly 1.2.1 a 1.2.2, kde předkládá čtenáři role
sestry nejen v minulosti, ale i současnosti. Takto koncipovanou teoretickou část bych
doporučila k publikaci.

Empirická část:
V empirické části šlo o kvantitativní výzkum (dotazníky), které byly sestaveny pro dva

druhy respondentů (všeobecné sestry a laická veřejnost). Na začátku si autorka stanovila 7
dílčích cílů, které se vztahovaly kjednotlivým otázkám v dotazníku. Pro srovnání měla
možnost porovnat odpovědi jak všeobecných sester, tak i laické veřejnosti, jak nahlíží na
prestiž sester. Své výsledky jednotlivě rozebrala a popsala do tabulek a barevných grafů.

V diskuzi velmi dobře rozebírá výsledky zjištěných údajů. Používá své vlastní shrnutí i
zhodnocení, ke kterým dospěla. Diskuzi také obohatila srovnáním s jinými autory,
zabývajícími se touto problematikou (Petra Plašková).

Závěry práce:
V závěru autorka popisuje návrhy řešení k jednotlivým cílům. Je proveden ucelený náhled

na prestiž nejen ze strany sester, ale také laické veřejnosti.

Literatura a práce s literaturou:
Autorka prokazuje standardní schopnost práce s literaturou. V práci je literatura využita

s dodržením etických pravidel citace.



/

Formální stránka práce:
V práci lze nalézt stylistické nedostatky, ty však, ale nemají vliv na kvalitu práce.

Struktura, přehlednost, vnější i grafická úprava práce je dodržena.

/ Kvalita příloh.
Přílohy (celkem 7) navazují na předchozí text a jsou v práci využity vhodně, jen jim

v textu chybí číselné označení.

Celkové stanovisko oponenta:
Tato práce je svým obsahem velmi pěkně rozpracovaná, lze z ní získat ucelený přehled.

Jak jsem již v teoretické části uvedla, doporučuji ji k publikaci. Empirická část vhodný vstup i
závěr.

Otázky k obhajobě:

1. Čím si vysvětlujete, že v posledních průzkumech nebyla při hodnocení prestiže
povolání zahrnuta sestra?

2. Čím si vysvětlujete, že je aktuálně v českých nemocnicích nedostatek všeobecných
sester?

3. Kdo byli ve Vašem výkumném šetření kontaktními osobami pro styk s laickou
veřejností?

4. Co Vás vedlo při vyhodnocování otázek u všeobecných sester ke změně v řazení
otázek, než je máte uvedeny v dotazníku?

5. Proč si myslíte, že ženy přisuzují vyšší platové ohodnocení sestrám než muži?

Práce odpovídá požadavkům kladenou na bakalářskou práci, doporučuji k obhajobě.
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