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Téma, které si autorka zvolila ve své bakalářské práci, je velmi zajímavé a přínosné,
protože podává ucelený obraz o profesní přípravě sester ve Španělsku a dává možnost
srovnání se vzdělávacím systémem v ČR.

1. Teoretická část:
V teoretické části autorka velmi fundovaně, se zaujetím, popisuje vývoj zdravotnické

péče ve Španělsku od 18. století po dnešní dobu.
Ve své práci přináší množství cenných informací o dlouhé cestě ke vzdělávání a

profesionální přípravě sester srovnatelné s ostatními zeměmi EU. Teoretickou část autorka
doplňuje mnoha historickými fotografiemi, tabulkami a přehledy, které upřesňují popisovaný
stav vzdělávání španělských sester.

2. Empirická část:
Autorka dokumentuje profesní přípravu a profesní uplatnění španělských sester na vzorku
dvanácti zdravotnických pracovníků, které reprezentují sestry působící v klinické praxi i
sestry věnující se výuce. Výběr respondentů je promyšlený, ukazuje celé široké spektrum
pracovních zařazení v kontextu španělského zdravotnictví.
Pro sběr dat autorka vypracovala strukturu řízeného rozhovoru, jednotlivé rozhovory
zaznamenala a přepis použila k dokladování v práci. Otázky rozhovoru byly připraveny velmi
pečlivě a promyšleně, výsledné záznamy rozhovorů umožňují udělat si obraz o současné
situaci ve španělském zdravotnickém vzdělávacím systému i při realizaci vlastní
ošetřovatelské péče.
V diskuzi autorka velmi přehledně shrnula a vyhodnotila informace získané jednotlivými
rozhovory a podtrhla tak vysokou úroveň celé práce.

3. Literatura a práce s literaturou:
Autorka v práci použila velké množství zdrojů, což překračuje mnohonásobně obvyklou
úroveň zdrojů bakalářských prací. Prameny jsou adekvátní, autorka prokázala mimořádnou
schopnost práce s literaturou.

4. Přílohy:
Přílohy jsou vhodným názorným doplňkem celé práce, umocňují celkový dojem z přečteného
díla.

5. Celkové hodnocení bakalářské práce:
Práce má mimořádně vysokou úroveň, vypovídá o zkušenosti autorky s psaním diplomové
práce. K obsahu práce nemám žádné výhrady. Práci doporučuji k další publikaci.

Témata k obhajobě
Jaké je rozvrstvení různých úrovní pracovníků na ošetřovatelských jednotkách? Kolik
pracovníků bývá ve směně? Jsou odlišnosti od podmínek v ČR?
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