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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení    

1–2–3–4 

1. Všeobecná charakteristika práce 

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1 

Odborný přínos  1 

Stupeň obtížnosti práce 2 

2. Posouzení praktické části práce 

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1 

Formulace hypotéz  2 

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 2 

Kvalita výsledků praktické části 2 

Splnění cílů práce 2 

3. Práce s odbornou literaturou 

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1 

Správnost bibliografických citací a odkazů 1 

4. Formální stránka práce 

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 
kvalifikačních prací) 

1 

Jazyková úroveň práce 1 

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1 
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce se zabývá dnes aktuálním tématem ve zdravotnictví - zaváděním supervize do praxe 

zdravotnických záchranářů.  Stanovuje si 4 základní cíle: 1. Popsat techniky a metody supervize a její využití 

v praxi. 2. Zjistit průběh supervize v praxi. 3. Zjistit kritické body supervize v praxi. 4. Zjistit přínosy supervize 

pro zdravotnické záchranáře.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část má popisný charakter, autorka dobře 

čerpá z aktuální literatury. Definuje supervizi, její formy, funkce i metody. Poctivé zpracování ukazuje, že  

autorka dokáže dobře čerpat ze zdrojů odborné literatury. V diplomové práci jsou přesně vydefinována 

základní teoretická témata týkající se supervize. Jedna kapitola je věnována syndromu vyhoření, který úzce 

s tématem souvisí. Autorka tak dobře propojila dvě aktuální témata. 

V teoretické části jsou výstižně vydefinovány odpovědi na tři cíle diplomové práce - popsání  technik a 

metod supervize, průběh supervize v praxi, popsání kritických bodů supervize ve zdravotnictví. 

Praktická část je založena na kvalitativní metodě výzkumu - polostrukturovaný rozhovor. Cíle praktické části 

kopírují celkové cíle práce. 

Ve výzkumu se pracuje s poměrně nízkým počtem respondentů (4 respondentky), což omezuje možnosti 

výstupů. Výsledky výzkumu ukazují na nízkou informovanost o zkoumaném tématu supervize. Ve většině 

výzkumných otázek projevily respondentky rozdílnou orientaci ve zkoumaném tématu.  Ve výsledku 

praktické části se výrazně odráží fakt, že respondentky jsou z pracoviště, kde supervize nikdy neprobíhala a 

nemají s ní osobní zkušenost. V některých nadefinovaných kategoriích výzkumu jsou tím předem 

předvídatelné výsledky. Prakticky je více mapována představa o supervizi, než využití supervize v praxi. 

Výsledek je více srovnáním teoretických poznatků z odborné literatury s výpověďmi o představě o supervizi, 

než zmapováním praktického využití supervize. V takto postaveném vzorku respondentů nelze výzkumem 

plně splnit cíl 4 - Zjistit přínosy supervize pro zdravotnické záchranáře.  Bylo by vhodné tuto okolnost zmínit 

v závěrečné diskuzi. Pro výzkum na téma přínos supervize v praxi by bylo hodnotnější srovnání  dvou typů 

pracovišť - pracoviště bez supervize a  pracoviště, kde supervize probíhá.  Závěrečná diskuze je detailně a 

dobře rozčleněna. 

V závěru autorka na základě sesbíraných výsledků dobře stanovuje základní doporučení pro praxi - nutnost 

edukace a zvyšování znalostí o supervizi ve zdravotnictví.  

Celá praktická část je zpracována přehledně a výsledky jsou vloženy do srozumitelných grafů. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce: 

Které jiné metody, než je supervize, je vhodné ve zdravotnictví využívat jako prevenci syndromu vyhoření? 
 
Jak by se autorka vyrovnala při zavádění supervize do praxe s problematikou směnného provozu?  
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Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

 

Dne: 12.8.2020  
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Podpis oponenta práce 

 


