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Cíl práce 

Cílem práce je zjistit proč a jak vyhledávají zdravotní sestry pracující v Institutu klinické a 

experimentální medicíny informace související s jejich oborovým zaměřením a jak s nimi posléze 

pracují. 

Hodnocení práce 

V teoretické části práce autorka nejprve představuje obor ošetřovatelství, včetně jeho legislativního 

ukotvení, systému vzdělávání sester a jejich role v péči o pacienta, což ovlivňuje jejich informační 

chování. Je také popsána problematika informačního chování jako takového, konkrétně pak autorka 

zmiňuje několik zahraničních výzkumů v oblasti informačního chování zdravotních sester. 

Pro zpracování tématu informačního chování zdravotních sester si autorka vybrala atraktivní 

prostředí špičkového zdravotnického zařízení. Podařilo se jí uskutečnit rozhovory s dostatečným 

počtem zdravotních sester, a jejich vyhodnocení přispívá k poznání v českém prostředí dosud málo 

popsané oblasti informačního chování této nelékařské profese. Analýza rozhovorů je vhodně 

doplněna zajímavými citáty. Některá zjištění jsou překvapivá, např. to, že se sestry cítí informačně 

dobře zabezpečeny, naopak obliba neformálních – lidských – zdrojů potvrzuje předchozí zahraniční 

výzkum. Velmi užitečné a přehledné je závěrečné shrnutí výzkumu, které představuje odpovědi na 

hlavní výzkumné otázky, ačkoliv s některými závěry by bylo možné polemizovat. 

Autorka přistoupila ke zpracování bakalářské práce zodpovědně a samostatně, práci průběžně 

konzultovala, z pohledu vedoucího práce nemám co vytknout. 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn. Práce má logickou 
struktura, v teoretické části jsou vysvětlena 
základní východiska, metoda použitá ve 
výzkumné části byla vhodně zvolena a správně 
aplikována.  

36 bodů  

přínos  Práce přispívá ke zmapování informačního 
chování zdravotních sester, které zatím nebylo 
v českém prostředí ve větším rozsahu popsáno. 

18 bodů  



citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Počet, výběr a použití pramenů je adekvátní, 
autorka pracovala i se zahraničními výzkumy 
na dané téma. Všechny prameny jsou korektně 
citovány. 

18  bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná většinou čtivě, někdy však se 
sklonem k beletrizujícímu jazyku. Rozsah práce 
je odpovídající.  

10 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň práce je dobrá, 
s minimálním počtem chyb a překlepů.  

5 bodů  

       

CELKEM   87 bodů  

Práci považuji za velmi zdařilou, splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 26.5.2017      Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 

 

 

 


