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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…
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Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma prestiže sester v české republice z pohledu studentů 
maturitních ročníků. Svoji práci zacílila na maturanty gymnázií, jako možných potenciálních uchazečů o obor 
všeobecná sestra. Motivací pro zpracování této problematiky byl fakt, že v současném nedostatku všeobecných 
sester je třeba pátrat po příčině i možném výhledu situace do budoucna. Prozřetelně studentka svoji práci 
zaměřila na mladou generaci gymnazistů a jejich chybějící zdravotnickou praxí dosud neovlivněný pohled 
(oproti absolventům zdravotnických škol). Volba tématu splňuje požadavky kladené na zpracování bakalářské 
práce v programu ošetřovatelství na 3. LF UK v Praze.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…
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Studentka pracovala vcelku samostatně. Využila adekvátní množství konzultací. Je patrný zájem o zvolenou
problematiku, který vychází z aktuálního dění v českém zdravotnictví. V kapitole zaměřené na historický vývoj 
ošetřovatelské profese shledávám omezený vhled. I přesto, že historie není hlavní náplní práce lze shledat 
nepřesná vyjádření, opomenutí některých důležitých mezníků. Např. první polovinu 20. století, kterou lze označit 
za „zlatý věk“ českého ošetřovatelství, kdy se sestry těšily vysoké veřejné vážnosti. Jistě by bylo zajímavé práci 
doplnit legislativními normami, které v minulosti upravovaly sociální poměry sester a proměny sítě 
zdravotnických škol s počty sester v českých zemích.  Také období socialismu přineslo jisté pozitivní změny ve 
vzdělávání sester, např. možnost vysokoškolského studia. Co se týče problematiky prestiže, oceňuji, že se 
studentce podařilo nalézt některé sociologické studie, které ukazují na postavení ošetřovatelství v žebříčku 
povolání. Zajímavá se jeví otázka genderová. V seznamu literatury studentka uvádí adekvátní množství 
literárních zdrojů, a to domácích i zahraničních publikací, včetně elektronických zdrojů. Oceňuji, že studentka 
volila zdroje, které přímo souvisejí s tématem bakalářské práce. Vhodné by bylo literaturu doplnit o legislativní 
normy(minulé i současné) přímo se vztahující k ošetřovatelské profesi. 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…
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Předložená práce je kvantitativním výzkumným šetřením, které je zaměřené prestiž sestry v ČR z pohledu 
maturitních ročníků gymnázií. 
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje historickému vývoji 
ošetřovatelství, definuje prestiž, motivaci, poukazuje na genderovou otázku v ošetřovatelství a mediální obraz 
profese.  V praktické části studentka nastavila metodiku sběru dat formou dotazníku. I přesto, že se v úvodu 
studentka potýkala s problémy v oblasti distribuce dotazníků, je celkový počet zahrnutých dotazníků do šetření 
113. Procentuální návratnost uvedena není. Počet respondentů se jeví jako dostatečný. Studentka respondentům 
položila srozumitelné a zajímavě volené otázky. Získaná data studentka vyhodnotila pomocí jednoduché 
statistiky a uvedla v podobě grafů a tabulek se slovním doprovodem. V diskusi studentka konfrontuje svá zjištění 
s realitou současného ošetřovatelství a s jinými podobně zaměřenými zejm. sociologickými šetřeními. Toto pojetí 
bakalářské práce splňuje požadavky, které jsou kladené na úroveň bakalářských prací na 3. LF. Teoretickou část 



shledávám obsahově chudší a to zejm. s ohledem na celkově hraniční rozsah práce. V praktické části oceňuji 
poměrně dobře nastavenou metodologii a vzhledem k bakalářské úrovni studia dostačující. Práce celkově působí 
atraktivním dojmem a po úpravách by bylo jistě zajímavé některá zjištění publikovat. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

3

Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování 
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. V úvodu práce je chybně uveden název studijního 
programu. Zejm. v teoretické části práce lze nalézt zjednodušená vyjádření, která by si zasloužila uvedení 
hlubších souvislostí (např. vývoj profese). Práce je přehledně strukturována. Psána standardním jazykem. 
Rozsah práce je hraniční. Studentka odkazuje na použité zdroje v textu. Citační norma byla standardně 
dodržena. Práce nenese známky plagiátu.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Dokážete zmínit nějaké nepřesnosti (zkreslení) související s profesí sestry, 
které podávají media?  

Jak se respondenti dívají na uplatnění mužů v ošetřovatelské profesi? 
Jak respondenti (studenti gymnázií) přijaly zaměření Vašeho šetření? (Váš 
dojem)
Jak byste motivovala absolventy gymnázií pro výběr oboru Všeobecná 
sestra? ( na základě Vašich nových zkušeností i dotazníkového šetření)

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
19.6.2016

Podpis:
Mgr. Renata Vytejčková

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




