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1. Téma a cíl práce   výstižné odpovídající 

 

částečně 

odpovídající 

cíl a záměr 

nevýstižný 

   Zvolené téma práce x    

   Cíle práce jako celku x    

 

 

2. Aktuálnost tématu vysoká střední nízká nevyhovující 

   Aktuálnost zvoleného tématu  x    

 

 

3. Zpracování  teoretické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Zřetelné definování problematiky x    

   Solidní přehled dosavadních  

   poznatků 

 x   

   Výběr relevantních názorů pro  

   daný  problém 

x    

   Logická výstavba práce (pořadí  

   kapitol) 

x    

 

 

3. Zpracování empirické části výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Definování výzkumného problému x    

   Definování cílů výzkumu x    

   Popis zkoumaného souboru  x   

   Popis použitých metod x    

   Adekvátnost použitých metod x    

   Způsob prezentování výsledků x    

   Diskuse: kvalita interpretování   

   získaných výsledků   

 x   

 

 

4. Literatura a práce s literaturou výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Výběr  použité literatury x    

   Využití literatury v textu práce  x   

   Správnost citací v textu x    

 

 



 

5. Závěry práce výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Splnění cíle práce x    

   Způsob shrnutí x    

   Validita závěrů   x   

   Přínos práce x    

 

6. Přílohy výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

   Kvalita a vhodnost příloh x    

 

 

7. Spolupráce studenta s vedoucím 

    práce 

výborné velmi dobré dobré nevyhovující 

   Využití konzultací  x    

   Akceptování rad a připomínek x    

   Samostatnost při zpracování práce  x   

 

 

8. Stylistická úroveň textu výborná velmi dobrá dobrá nevyhovující 

 x    

 

9. Pravopisné chyby či  překlepy nejsou naprosto 

ojediněle 

častější velmi časté 

  x   

 

 

 

10. Klasifikace práce výborně velmi dobře dobře neprospěla* 

   Celkové hodnocení práce x    

 

 

11. Celkové stanovisko vedoucího k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě x  

 

 

Komentář a připomínky k textu:: 

*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska. 

  

Autorka prokázala v teoretické části velmi dobrou orientaci v dané problematice. V úvodu teoretické části uvádí 

významná historická fakta související s vývojem vzdělávání v ošetřovatelství. Dále se věnuje legislativním 

otázkám, vysvětluje pojmy regulované profese, registrace, kompetence. Zabývá se současnou koncepcí 

ošetřovatelství a systémem celoživotního vzdělávání,  národním  vzdělávacím centrem pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky a popisuje jednotlivé formy celoživotního vzdělávání včetně  e-learningu. 

V empirické části autorka využila  ke splnění stanovených cílů kombinovaný přistup pomocí kvantitativní 

metody dotazníkového šetření a kvalitativní metody polostrukturovaného rozhovoru. Obě metody účelně 

propojila a využila k objektivizaci výsledků. Zjištěné závěry sice ukazují na kladný postoj sester k celoživotnímu 

vzdělávání, implementaci poznatků získaných různými formami celoživotního vzdělávání do ošetřovatelské 

péče, ale i odhalují konkrétní nedostatky v této oblasti, které se týkají např. samotné motivace ke vzdělávacím 

akcím plynoucí z nabídky konkrétního vzdělávání či hrazení vzdělávání zaměstnavatelem. 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

1. Jaké formy celoživotního vzdělávání vaše respondentky preferovaly a proč? 

2. Jaká by byla pravděpodobně nejúčinnější forma motivace ke studiu ze strany zaměstnavatele? 

3. Jaká by byla konkrétní podoba semináře, jehož realizaci doporučujete v závěru bakalářské 

práce? 
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