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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 
 
 
1. Téma a cíl 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   

 
 
3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Definování 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    

 
 
4. 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    
 
 

 



5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující 
   Splnění cíle práce x    
   Způsob shrnutí x    
   Validita závěrů   x   
   Přínos práce x    
 
6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
   Kvalita a vhodnost příloh x    
 
 
7. Spolupráce studenta s vedoucím 
    práce 

výborné velmi dobré dobré nevyhovující

   Využití konzultací  x    
   Akceptování rad a připomínek x    
   Samostatnost při zpracování práce x    
 
 
8. Stylistická úroveň textu výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 
 x    
 
9. Pravopisné chyby či  překlepy nejsou naprosto 

ojediněle 
častější velmi časté 

 x    
 
 
 
10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 
   Celkové hodnocení práce x    
 
 
11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 
   Doporučení k obhajobě x  
 
 
Komentář a připomínky k textu:: 
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska. 
 
Autorka zpracovala velmi originální téma na základě svých osobních zkušeností. Práce svou autentičností 
poskytuje motivaci pro potencionální zájemce, kteří do budoucna uvažují o kariéře vojenské sestry. Autorka se 
snažila zachytit změny životního způsobu v mírových podmínkách civilního života  a v podmínkách konkrétní 
vojenské mise. Přestože respondenti srovnávali životní styl s určitým časovým odstupem,  je možné se domnívat, 
že prožité zkušenosti a silné zážitky z absolvované vojenské mise a z pobytu na vojenské základně zůstaly 
v paměti nezkreslené.  
 
 

1. Jakým způsobem byla v praxi poskytována kulturně citlivá  péče a jak byly respektovány kulturní rozdíly 
u domorodých pacientů. Byl využíván vojenskými sestrami některý z transkulturních ošetřovatelských 
modelů? 

2. Zaznamenala jste nějaké bariéry, odmítavý postoj  domorodého obyvatelstva vůči vojenským 
zdravotníkům, pokud ano, co bylo hlavním důvodem? 
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