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Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska
V bakalářské práci postrádám šířeji zpracovanou problematiku ošetřovatelství a ošetřovatelské péče ve
Vojenské nemocnici v Brně. Bakalářská práce tak svým obsahem odpovídá více historii vojenského lékařství a
Vojenské nemocnice v Brně než historii a rozvoji ošetřovatelství, jak je představeno v názvu práce. Oceňuji ale
konkrétní historická fakta a schopnost autorky utřídit danou problematiku v kontextu vývoje vojenského
lékařství a historického rozvoje této vojenské nemocnice. Škoda jen, že stejné úsilí nebylo zaměřeno na
problematiku ošetřovatelství, kromě 4. kapitoly věnované vzpomínce na významnou současnou osobnost
ošetřovatelství, hlavní sestru vojenské nemocnice Evu Kvasnicovou, která získala v roce 2012 Čestné ocenění
za celoživotní dílo v ošetřovatelství in memoriam.
Dalším nedostatkem je nesprávnost citací v textu, které jsou uvedeny pod číslem, ale seznam „Použitá
literatura a prameny“ na s. 89 je řazen abecedně. Navíc jsem nenalezla žádnou citaci k odkazu (29) na s. 43-45.
Až podle uvedeného jména autora (Kafková) jsem zjistila, že jsou v seznamu dvě bibliografické citace pod
číslem (39).
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1. Které z otázek polostrukturovaného rozhovoru byly stěžejní ohledně vývoje ošetřovatelství ve Vojenské
nemocnici v Brně?
2. Jaké je vaše osobní stanovisko k polistopadovým změnám ve zdravotnictví, které se týkají přímo
poskytování ošetřovatelské péče a vzdělávání sester, a jak tyto změny spolu vzájemně souvisí?
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