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Komentář a připomínky k textu:
* Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska
Termín zdravotní sestry se nepoužívá, správně by mělo být uvedeno všeobecné sestry. Chybná je rovněž již
první věta úvodu: „Povolání zdravotní sestry je staré jako lidstvo samo“. Ve starých kulturách povolání
zdravotní sestry neexistovalo. Povolání „sestry“ začíná založením školy při nemocnici sv. Tomáše v Londýně
v roce 1860 F. Nightingalovou. Správně by mělo být, že „pečování“ je staré jako lidstvo samo. Je třeba
rozlišovat. Cílům práce v teoretické části i praktické části chybí strukturovanost. Na straně 11 autorka hovoří o
hypotézách, práce však hypotézy postrádá. Transkripce rozhovorů a jejich kódování je provedeno pečlivě.
Chybí odpovědi na výzkumné otázky.
Hlavním nedostatkem práce je nepřesná terminologie a to v teoretické i praktické části práce. Pozitivní je
prezentace zahraničních zkušeností a v tom vidím velký přínos práce, který vyvažuje množství nedostatků.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Jak budete aplikovat výsledky bakalářské práce do praxe?
2) Z Vaší práce vyplývá, že sestry zaznamenávají na pracovišti sorrorigenii. Pokud ony samy zjistí, že
udělaly chybu, dokáží si to přiznat nebo vnímají sorrorigenii pouze u kolegů/kolegyň.
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