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3. Zpracování teoretické části
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3. Zpracování empirické části
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7. Spolupráce studenta s vedoucím
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10. Klasifikace práce
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Komentář a připomínky k textu::
Autorka zpracovává téma sociální opory sester z mnoha hledisek: z hlediska časového – od nástupu do
zaměstnání po několikaletou praxi, z hlediska profesního – od úkolů a požadavků kladených na sestru až po
fungování v týmu, z hlediska zaměstnaneckého – od základního zajištění až po zaměstnanecké benefity,
z hlediska osobních postojů k povolání – od zvládání stresu až po profesní prestiž.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1) Ve které oblasti jsou podle Vás sestry nejvíce ohroženy a potřebují nejvíce sociální opory?
2) Jak vnímáte sociální oporu v profesi zdravotní sestry v souvislosti s mateřskou dovolenou?
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