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Posudek
Volba tématu
Bakalářská práce pojednává o ovlivnění sebehodnocení všeobecných sester na základě
společenského a finančního ocenění. Téma BP považuji za velmi vhodně zvolené, dobře
načasované vzhledem k obtížím, které v současné době doprovázení financování českého
zdravotnictví potažmo problémy s navyšování platů zdravotnickým pracovníkům.

Teoretická část
V teoretické části se studentka zabývala vysvětlením pojmů sebereflexe, sebekoncepce,
sebeúcta, prestiž povolání a sociální status. Jelikož prestiž povolání ovlivňuje mimo jiné
historický vývoj jednotlivých profesí, zajímala se studentka také o historie oboru ošetřovatelství.
Aby mohla hodnotit ekonomické vlivy na sebereflexi všeobecných sester, porovnala jsem výši
finančního hodnocení vybraných profesních skupin v ČR. V teoretické části studentka přiměřeně

cituje a text prokládá vlastními myšlenkami. Citace jsou po formální stránce správně uvedené.
Empirická část
V praktické části studentka zjišťovala názory všeobecných sester na jejich finanční
hodnocení s ohledem na dosažené vzdělání a pracovní náplň. Jejich názor na příslušnost k určité
společenské vrstvě. Zajímala se také o to, jak všeobecné sestry hodnotí mediální obraz své profese
a co je na něm nejvíce trápí. Pokusila se objasnit, co je pro všeobecné sestry nejčastější motivací k
setrvání u své profese. Nástrojem zjištění potřebných informací zvolila techniku kvantitativního
výzkumu, metodu anonymního dotazníku vlastní konstrukce. Výzkum probíhal v období od 1. 10.

do 15. 10. 2011. Dotazníky jsem distribuovala ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze, v
Ústavu radiační onkologie, na Urologické klinice a na Klinice anesteziologie a resuscitace. Pro
srovnání jsem oslovila také všeobecné sestry z jiných měst, pracující v jiných typech
zdravotnických zařízení. Respondentkami byly všeobecné sestry s různou délkou odborné praxe i
dosaženým vzděláním.
Klíčová a abstrakt stručně vystihují obsah BP.

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 využila možnosti osmi konzultací.
Studentka byla vždy na konzultaci velmi dobře 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. Negativum spatřuji ve větší, počtu nejrůznějších překlepů, kterých je např. hned
v Abstraktu celkem šest. Čitatel se při čtení práce musím zastavovat a přemýšlet nad tím o
jaké slovo v rámci kontextu vlastně jde.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Doporučuji k obhajobě
Práci klasifikuji stupněm

výborně

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné)
Jak budou zjištěné informace využity v praxi?
Jaký měla tato práce pro vás přínos?
V Praze dne 13. 1. 2012
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