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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 

    

 
 
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:  
V teoretické části práce není uveden aktuální výčet Resortních bezpečnostních cílů MZČR a to konkrétně  RBC 
8, který je zaměřen na jeden z hlavních indikátorů kvality ošetřovatelské péče. Závěr práce ne vždy zcela 
koresponduje s prezentovanými výsledky např. v otázce č. 12 odpovědělo kladně na pocit stresu před a během 
auditu 85% oslovených, ale autorka v závěru uvádí, sestry nechápou audit jako stres a restrikci a nepociťují 
velký stres, přitom míra pocitu stresu nikde není uvedena. V dotazníku pro respondenty jsou otázky č. 15- č.17 
pojaty velmi široce – je rozdíl, zda překročím rámec kompetencí nebo ošetřovatelského standardu. Doporučila 
bych tyto dvě věci od sebe odlišit. Sestry odpovídaly směrem ke kompetencím. 
 
Dvě až tři otázky k obhajobě práce: 
 

1. V jakých oblastech péče o pacienta vidíte navýšení kompetencí sester nad současný rámec? Myslíte si, 
že je současný výčet kompetencí sester dostačující s ohledem na výsledky Vaší práce? 

2. Máte ve Vašem zdravotnickém zařízení nastavené sledování mimořádných událostí s jejich 
vyhodnocením a následnou prevencí? 

3. Jaké jsou hlavní indikátory kvality ošetřovatelské péče sledované ve Zdravotnických zařízeních v ČR? 
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