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1. Obsah a struktura práce
Cíl  bakalářské práce aspiruje  na  zjištění  vzdělávacích  potřeb  všeobecných

sester  v předním  psychiatrickém  zařízení  České  republiky.  Současně  usiluje  o
ověření spolehlivosti oficiálního dotazníku sestaveného předními českými odborníky
podle Metodiky vzdělávacích plánů. 

Obsahově  a  strukturně  se  text  vyznačuje  určitými  problémy.  Základním
nedostatkem  je  absence  některých  klíčových  pasáží,  např.  zcela  chybí  diskuse
výsledků. Naproti  tomu  je  zbytečně  velký  rozsah  textu  věnován  Psychiatrické
nemocnici Bohnice, její historii, organizační struktuře atd.  Jiný problém spočívá ve
větším množství citací, které nejsou provázány a propojeny vlastním textem autorky
(viz  např.  str.  8,  9).  V textu  jsou některé  nepřesnosti  (i  když  nevýznamné), např.
přiřazení  odlišného  profesního  zaměření  Michelu  Foucaltovi  (str.  16). Zařazené
přílohy jsou odůvodněné a mají informativní hodnotu. Rozsahem je bakalářská práce
přiměřená,  odpovídá  stanoveným  požadavkům.  Adekvátní  je  také  volba  tématu
vzhledem ke studovanému oboru. 

2. Odborná úroveň
Plánované cíle studentka sice jasně formulovala, ale nepodařilo se jí je zcela

naplnit. Řešení dané problematiky postavila převážně na kvantitativních postupech,
ale vzhledem ke komplikacím v průběhu šetření  doplnila výsledky o data získaná
jiným způsobem než původně zamýšleným. Ne zcela správně zformulovala hypotézy
a neověřila je matematickou statistikou. Nezařadila diskusi výsledků ani vyčerpávající
souhrn  všech  hlavních  dosažených  výsledků.  Z obsahového  a  především
z metodologického hlediska má bakalářská práce značné rezervy.

3. Práce s literaturou
Do použité  literatury  studentka  správně  zařadila  rozmanité  zdroje  jako

například zákony,  slovníky,  vědecké časopisecké studie,  vysokoškolské učebnice.
Vyhledala a nastudovala také relevantní zahraniční literaturu k tématu. V některých
citacích  se  však  dopustila  drobných  pochybení  a  občas  nerespektovala  platnou
citační normu, např. na str. 74: „RABOCH, Jiří. …Čes a slov Psychiat..“ 

4. Grafické zpracování
Grafické zpracování bakalářské práce studentka provedla standardně, až na

drobnosti,  např.  na str.  36 chybí  návaznost  kapitol.  Grafické prostředky k ilustraci
textu se jí však zdařily (7 grafů a 6 tabulek).



5. Jazyková úroveň
Formální  stránku bakalářské práce,  počítaje  v to  gramatickou a stylistickou

úpravu,  zvládla  poměrně  kvalitně.  Studentka  většinou  srozumitelně  sdělila  své
myšlenky,  dokázala  používat  odbornou  terminologii  i  spisovný  jazyk,  hovorovým
obratům  a  klišé  se  úspěšně  vyhnula.  Avšak  v některých  kapitolách  zbytečně
opakovala  již  dříve  uvedené  informace  nebo  sdělovala  témata,  která  do  nich
obsahově nepatří (např. str. 45). Také konečné korektuře textu nevěnovala patřičnou
pozornost,  zůstaly v něm neopravené chyby a překlepy (např.  na str.  67: „Sestry
vnímají, že by ve své práci měli…..“)

6. Podnět k rozpravě
Uveďte znaky správně formulované hypotézy. 

7. Závěrečné hodnocení práce
Bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ závěrečných

prací. Doporučuji její přijetí k obhajobě.  Návrh výsledného hodnocení: dobře.
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