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1. Volba tématu

Vhodně zvolené téma, zcela ojedinělé, obohacuje pohled na vývoj ošetřovatelství ve
Španělsku.

2. Teoretická část

Tato část obsahuje 42 stran, je rozdělena do 5 kapitol. Seznamuje nás s historickým vývojem
ošetřovatelství ve Španělsku a španělským ošetřovatelským školstvím až na začátek 21.
století. Dále upozorňuje na proces karvengence vysokého školství států EU a objasňuje svou
motivaci k napsání práce. Jasně definuje problematiku, využívá literárních zdrojů 30 titulů,
čerpá z 12 internetových španělských stránek. Podává dokonalý přehled poznatků a názorů na
vybrané téma.

3. Empirická část

Tato část o 52 stranách se ve 12 výpovědích sester věnuje jejich reálnému svědectví o
profesní přípravě a profesním životě španělských zdravotních sester žijících v hlavním městě
provincie Alméria na jihovýchodním pobřeží Andalusie. Osloveny byly sestry z klinické
praxe a sestry věnující se výuce. Jim kladené otázky pomáhají ke komplexnímu úhlu pohledu
na ošetřovatelství 12 zúčastněných sester ve věku od 22 do 52 let. Praxi mají od několika
měsíců až po 31 let (9 žen, 3 muži). Respondenti jsou z různých pracovišť, což obohacuje
výpovědi. Diskuse je podrobná, pro obsažnost práce autorka nesrovnává naše a španělské
ošetřovatelství. Z výpovědi vyplývá, že nejvíce je ceněna profese porodní asistentky.

4. Závěry práce

Tato část završuje přínosnou práci pro někdy obtížné cesty našeho ošetřovatelství při snaze o
vzdělávání a kompetence v systému našeho zdravotnictví.

5. Literatura a práce s literaturou

Autorka čerpala ze 42 zdrojů včetně španělských internetových stránek, kterých plně využila
ve své práci.
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6. Kvalita příloh

Přílohy obsahují seznam tabulek, literatury, zkratek a fotodokumentace.

7. Práci hodnotím jako velice přínosnou a pěkně zpracovanou.

Během obhajoby práce doporučuji diskutovat k těmto otázkám:

1. V kterých oblastech byste uplatnila poznatky získané ve Španělsku u nás v ČR?
2. Mohlajste se účastnit aktivně výuky při svém pobytu ve Španělsku?
3. Jaké uniformy nosí španělské sestry?

8. Bakalářskou práci klasifikuji jako výbornou.
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