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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Problematika vzdělávání sester je v současné době velmi aktuální a diskutované téma. Autorka se snažila
porovnat přístup sester ke vzdělávání v ČR a na Slovensku, hledat rozdíly a event. příčiny nespokojenosti se
vzděláním a uplatněním tohoto vzdělání v praxi. Teoretická část (30stran) se věnuje ve stručnosti vývoji
ošetřovatelství v obou zemích po roce 1990, vzdělávání sester po roce 1990 a vzdělávací systémy se snaží
porovnat. K výzkumu použila dotazník s 19ti položkami, který pilotně ověřila a výsledky zpracovala v programu
Excel. Výsledky jsou zpracovány ze 72 dotazníků (návratnost 90%).
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně, detailně studovala materiály (vyhlášky, zákony a vzdělávací systémy obou zemí),
připomínky respektovala. Použila 52 zdrojů, z toho jsou dva zdroje cizojazyčné (nepočítám zdroje slovenské).
Literaturu správně citovala.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Zpracování dat z dotazníků zvládla autorka samostatně. V empirické části si stanovila 6 hypotéz, přičemž 5 se
jich nepotvrdilo. Výsledky zpracovala do tabulek a grafů, které komentovala (14 oblastí).

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Bakalářská práce má 74 stran a 3 přílohy. Grafická a formální stránka je vyhovující nárokům kladeným na
bakalářskou práci na 3. LF UK. Občas se vyskytují chyby pravděpodobně zaviněné překladem ze slovenského
jazyka do jazyka českého (autorka je slovenské národnosti).
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Jak si vysvětlujete výsledek šetření, že sestry shodně považují za problém
dlouhou dobu studia a zároveň udávají nedostatek odborné praxe ve výuce.
Má být tedy méně teorie a více praxe, nebo jiná koncepce studia pro sestry?
Patří podle vás úroveň vzdělání jakékoliv profese do kritéria hodnotícího
prestiž povolání?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8
5 a méně

Dobře
Nevyhověl

Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

