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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autorka se v bakalářské práci věnuje problematice dodržování kompetencí u všeobecných sester. Bakalářská
práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Metodiku zpracování kvalifikačních prací autorka
v některých pasážích nedodržela (Anotace). Ne vždy přesně definuje obsah použítých pojmů (str.29, 30) jako
jsou: lege artis, non lege artis. Nicméně to nemá zásadní vliv na kvalitu zpracování výsledků výzkumné části
bakalářské práce. Grafická část výzkumné části bakalářské práce je zpracována přehledně a velmi pěkně.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1. Které kompetence nejčastěji překračují všeobecné sestry ve zdravotnických zařízeních?
2. Proč jste do textu zařadila zrovna příklady rozložení kompetencí sester ve Velké Británii?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl)

Dne: 22.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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odpis oponenta práce
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