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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Závěrečná práce je psána se zjevným zaujetím pro problematiku. Studentka si vybrala téma náročné na
zpracování teoretických poznatků, protože literatura v českém jazyce se na toto téma vyskytuje pouze ojediněle.
Škoda jen, že se studentka více nerozepsala o prestiži sester v jednotlivých zemích, např. v Anglii zdravotní
sestry sice mají více pravomocí, ovšem jejich kompetence jsou závislé na postavení a získaném vzdělání,
kompetence španělských zdravotních sester je pojata také velmi povrchně a nepříliš validně, celkově jsou
kapitoly o prestiži nelékařských zdravotnických pracovníků zpracovány spíše na populární úrovni.
Diskuse není rozvedena do patřičných detailů a celé téma zpracováno zajímavě, ale povrchněji.
Studentka ovšem i tak odkrývá zajímavost tématu a vybízí k dalšímu výzkumu. Z tohoto důvodu se přikláním
k hodnocení velmi dobře co se obsahové stránky bakalářské práce týče, leč pro hodnocení dobře z důvodu
četných překlepů a několika pravopisných chyb.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Z jakého důvodu jste se rozhodla napsat práci na toto ožehavé téma?
2. Co byste Vy sama doporučila českým sestrám ke zvýšení prestiže jejich poslání?
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