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1. Volba tématu. Téma vhodně zvolené, doplňuje mozaiku historie v jednotlivých 
krajích.

2. Teoretická část  je rozdělena do čtyř celků o 53 stranách. Práce nás seznamuje  
s vývojem českého ošetřovatelství ve 20. století do roku 1989, s počátky 
ošetřovatelství v českých zemích. Zmiňuje 2 velké osobnosti, a to Florence 
Nightingalovou a Anežku Českou. Dále  se autorka věnuje vývoji po roce 1989, 
vzniku nemocnic.
Další kapitola je věnována historii svitavské nemocnice, jejím významným 
osobnostem.. V závěru této kapitoly nás autorka seznamuje s historií SZŠ, její žákyní 
a učitelkou  doc. PhDr. Martou Staňkovou, CSc. Práce obsahuje cenné historické 
údaje, autorka čerpala z 45 literárních zdrojů, kronik, internetových zdrojů. Autorka 
navštívila muzeum a galerii města Svitavy a Okresní státní  archiv v Litomyšli.

    
3. Empirická část o 78 stránkách nás seznamuje s kvalitativním výzkumem. Použita 

forma polostrukturovaného rozhovoru s 12 sestrami. Byly jim kladeny 3 výzkumné 
otázky a  17 dílčích výzkumných otázek. Další část výzkumu se týkala 9 současných 
oddělení, opět formou rozhovorů a tyto se týkaly  profesních začátků sester z těchto 
oddělení. Poslední celek byl zaměřen na přínos  hlavních sester pro rozvoj 
ošetřovatelské péče. Autorka zde zmiňuje i velké osobnosti Svitav. Text doplněn 
historickými fotografiemi. Jde o velmi pracnou  část práce.

4. Závěry práce: velmi pěkná práce. Hodnotím její časovou náročnost a snahu studentky 
o komplexnější pohled na Svitavsko.V diskuzi nebylo nutné opakovat komentáře, 
které vysvětlovaly tabulky a grafy až tak podrobně. Závěr  dobře práci  doplnil. Pozor 
na terminologii ošetřovatelka nerovná se všeobecná sestra.

5. Literatura a práce s literaturou. Autorka prostudovala a vhodně použila literární 
prameny ve velkém rozsahu.

6. Kvalita příloh  přílohy obsahují seznam literatury, seznam zkratek, tabulek a grafů, 
rozhovory se sestrami. Vhodně práci doplňují.

7. Práci  vysoce hodnotím  jako pracnou a přínosnou.



8. Diskutovat bychom mohly:

1. Myslíte si, že by do výuky studentek měla být zařazena historie dané školy, města, 
kde studentka studuje?

2. Zabývá se u vás někdo sběrem, event. vystavením dříve používaných pomůcek?

9. Bakalářskou práci hodnotím Výborně

V Hradci Králové                                                                          Jaroslava Pečenková
dne 11. 5. 2011   




