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Posudek
Volba tématu
Bakalářská práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické
veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na
kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i zkušenost blízkého okolí
respondenta a s přihlédnutím k osobnostním rysům všeobecné sestry. A v neposlední řadě
zmapovat faktory, které ovlivňují názory laické veřejnosti na profesi sestry. Téma bakalářské
práce považuji za vhodně zvolené.
Teoretická část
V teoretické části se studentka zabývá v jednotlivých kapitolách tématy jako:
vymezení pojmu všeobecná sestra podle SZO, všeobecná sestra ve vztahu k ošetřovatelství,
prestiž povolání, laická veřejnost a její vliv na prestiž povolání a veřejné mínění. V teoretické
části studentka přiměřeně cituje a text prokládá vlastními myšlenkami. Citace jsou po
formální stránce správně uvedené.
Empirická část
V empirické části jsou obsažené následující kapitoly: Námět výzkumu, Cíle výzkumné
práce, Metodika výzkumu a způsob zpracování zjištěných dat, Administrace dotazníku,
Vyhodnocení dotazníkového šetření, Diskuze, Závěr a Doporučení pro praxi. Po obsahové a
formální stránce shledávám výše zmíněné kapitoly kvalitně zpracované. Co do jisté míry kazí

dojem z dobře vypracované BP je Diskuze, kde studentka příliš nediskutuje, nepolemizuje a
pouze konstatuje zjištěné informace. Jediné co má v Diskuzi jakousi přidanou hodnotu je
srovnání výsledků s jinými výzkumnými šetřeními. Nepropracovaná se zdá být i kapitola
Doporučení pro praxi.
Přílohy
Odpovídají obsahu a zaměření bakalářské práci.
Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Studentka
dodržuje citační normy, zejména tedy v teoretické části. Formální náležitosti (přehlednost,
úprava tabulek, grafů, obrázků apod.) BP byly studentkou dodrženy.
Spolupráce autora bakalářské práce s vedoucím práce
Při vypracování BP byla studentka aktivní a nevyužila možnosti osmi konzultací.
Studentka byla vždy na konzultaci připravená.
Celkové hodnocení práce
Tato průzkumná práce si neklade za cíl odhalit nové skutečnosti na reprezentativním
vzorku respondentů. Hlavními cíli, které studentka dle mého názoru splnila, jsou efektivní
využití vhodné výzkumné metody, práce s informačními zdroji a dodržení formálních
náležitostí, které jsou kladená na závěrečnou bakalářskou práci. Teoretickou i praktickou část
BP hodnotím jako adekvátní a kvalitně zpracovaný materiál vzhledem k právě jmenovaným
požadavkům. Kladně hodnotím vysokou míru samostatnosti prokázanou při vypracování BP.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Doporučení k obhajobě
Práci klasifikuji stupněm: výborně - velmi dobře (podle obhajoby)
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné)
Jak budou zjištěné informace využity v praxi?
Jaký měla tato práce pro vás přínos?
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