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Svoje stanovisko vyznačte křížkem. 

 

1. Téma a cíle 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 

   Vymezení 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. Vztah práce k oborové 

problematice ošetřovatelství 

výborné velmi dobré dobré  nevyhovující 

   Rozvíjí základní zaměření oboru x    

   Rozvíjí specializační zaměření   

   oboru 

 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 oponenta k práci doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě* 

   Doporučení k obhajobě x  

 

 

Komentář a připomínky k textu: 

 Bakalářská práce se zabývá velmi ožehavým tématem „soužití“ sester středoškolsky a vysokoškolsky 

vzdělaných sester, velmi si cením zájmu o tuto problematiku, teoretická část sestává z logického sledu kapitol 

zabývajících se historií ošetřovatelství, systémem vzdělávání, ovšem postrádám zde i více kapitol ze sociální 

psychologie a sociologie  popisující vztahy v kolektivu všeobecných sester, dále bych ocenila návrhy pro 

zlepšení vzájemného pochopení a komunikace nejen mezi generacemi sester, ale i mezi různými stupni vzdělání 

a různou délkou praxe. Jako výstup pro empirickou část bych volila spíše metodu kvalitativní, než kvantitativní. 

Pozitivně hodnotím srozumitelně napsanou diskuzi a porovnání s jinými závěrečnými pracemi na dosud 

publikovanými v této oblasti.  

 Práce je ovšem napsána velmi pečlivě a celkově ji hodnotím v ý b o r n ě a doporučuji k obhajobě. 

 

Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 

 

1. Jak Vy sama vnímáte soužití na pracovišti různých stupňů vzdělání sester ve Vašem kolektivu? 

 

2. Domníváte se Vy sama, že stupeň vzdělání ovlivňuje kvalitu poskytované péče či je velmi důležitým 

prvkem přirozený intelekt, praktické dovednosti a schopnost se neustále učit novým poznatkům? 

 

3. Jaké poznatky ke zlepšení vysokoškolského systému vzdělávání všeobecných sester přináší Vámi 

realizovaný a zhodnocený výzkum? 

 

 

Datum:  V Hradci Králové 9. 10. 2014 

Podpis oponenta: Michaela Votroubková 


