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Svoje stanovisko vyznačte křížkem.
1. Téma a cíle práce
Zvolené téma práce
Cíle práce jako celku

výstižné

odpovídající

částečně
odpovídající

cíl a záměr
nevýstižný

x
x

2. Aktuálnost tématu
Aktuálnost zvoleného tématu

vysoká
x

střední

nízká

nevyhovující

3. Zpracování teoretické části
Zřetelné definování problematiky
Solidní přehled dosavadních
poznatků
Výběr relevantních názorů pro
daný problém
Logická výstavba práce (pořadí
kapitol)

výborné

velmi dobré
x

dobré

nevyhovující

3. Zpracování empirické části
Vymezení výzkumného problému
Definování cílů výzkumu
Popis zkoumaného souboru
Popis použitých metod
Adekvátnost použitých metod
Způsob prezentování výsledků
Diskuse: kvalita interpretování
získaných výsledků

výborné
x
x

4. Literatura a práce s literaturou
Výběr použité literatury
Využití literatury v textu práce
Správnost citací v textu

výborné

x
x
x

velmi dobré

dobré

nevyhovující

x
x
x
x
x

x

velmi dobré
x
x

dobré

nevyhovující

5. Závěry práce
Splnění cíle práce
Způsob shrnutí
Validita závěrů
Přínos práce

výborné
x
x
x
x

velmi dobré

dobré

nevyhovující

6. Přílohy
Kvalita a vhodnost příloh

výborná
x

velmi dobrá

dobrá

nevyhovující

7. Vztah práce k oborové
problematice ošetřovatelství
Rozvíjí základní zaměření oboru
Rozvíjí specializační zaměření
oboru

výborné

velmi dobré

dobré

nevyhovující

x
x

8. Stylistická úroveň textu

výborná

velmi dobrá
x

dobrá

nevyhovující

9. Pravopisné chyby či překlepy

nejsou

naprosto
ojediněle
x

častější

velmi časté

velmi dobře
x

dobře

10. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce

výborně

11. Celkové stanovisko oponenta k práci
Doporučení k obhajobě

doporučuji k obhajobě
x

neprospěla*

nedoporučuji k obhajobě*

Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska
Zpracování teoretické části
V úvodu studentka neshrnuje literární údaje k problematice, na níž je bakalářská práce zaměřena. Rozsah úvodu neodpovídá požadavkům
bakalářské práce (2- 3 stran).
V teoretické části studentka popisuje vývoj českého zdravotnického školství od jeho prvopočátku, z historického pohledu uvádí pracovní
podmínky sester. Tyto kapitoly zastiňují stěžejní zaměření práce daném v jejím názvu, profesi sestry v současnosti a kvalitu jejího života.
Z výše popsaného zjištění hodnotím známkou dobré.
Zpracování empirické části
Z popisu zkoumaného souboru ne zcela jasně vyplývá, kdy byl průzkum uskutečněn a co bylo kritériem pro výběr respondentů (dotazník
např. nabízí věkovou kategorii do 60 let), jaká byla forma distribuce a jak zajištěna anonymita respondentů.
V dotaznících neuvedeny instrukce a závěrečné informace pro respondenty. V dotazníku pro sestry je ne zcela přesně formulována položka č.
6. Délka praxe ( 0 – 5 let, 5 – 10 let, atd.). Dotazník určený rodinným příslušníkům, z mého pohledu, ne ve všech položkách je zcela
adekvátní pro žáky základních škol (např. položka č. 9). U položky č. 4 ne zcela jasná nabídka ve vzdělání, u položek Bc. a vysokoškolské.
Seznam použité literatury ne zcela odpovídá požadovaným normám.
Jiné: V textu názvy kapitol, tabulek a grafů nepsány v souladu s požadavky na bakalářskou práci. Studentka uvádí zkratky, nedohledáno
jejich vysvětlení, např. ks, SZdŠ, VZdŠ. V textu uvádí pojem „zdravotní sestra“
(např. str. 88). V empirické části za dvojtečkou nepsán mezerník. Na str,. 32 tabulka č. 7 bez souvislosti k položce č. 6.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jaká doporučení byste navrhla pro event. zlepšení kvality života sestry managementu zdravotnického
zařízení?
2) Jak a v jaké oblasti profese sestry ovlivňuje kvalitu Vašeho života?
Datum: 14. 5. 2012
Podpis oponenta:

