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11. Celkové stanovisko vedoucího k práci
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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Autorka si vybrala náročné téma a to vzhledem ke zdrojům/ pramenům výzkumného šetření. Rozhovory, které
uskutečnila se sestrami a lékařem k historii ošetřovatelství ve Vojenské nemocnici v Brně zpracovala na výborné
úrovni a vytěžila z nich pro závěry práce a historie ošetřovatelství obecně maximum. Přílohy jsou zpracovány
výborně a vztahují se k obsahu práce. Teoretická a empirická část jsou kontinuálně propojeny.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jak využijete výsledků svojí bakalářské práce ve své profesi?
2) Jak využijete výsledků svojí bakalářské práce k širší informovanosti svých spolupracovníků?
3) Co Vám při výzkumu činilo největší potíže a čeho byste se nyní vyvarovala?
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