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. . . HodnoceníKritéria hodnoceni práce 1-2-3-4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatku 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěru 2

Odborný přínos 2

Stupeň obtížnosti práce 2

2. Posouzeni praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupu I

Kvalita výsledku praktické části 1

Splnění cílu práce 1

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

Správnost bibliografických citací a odkazu 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 1

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

Bakalářská práce se zabývá odbornými praxemi z pohledu studentu oboru Všeobecná sestra s cílem zjistit přistup
jednotlivých pracovníku k samotným studentum. Téma velice zajímavé, pestré a diskutabilní. Studentka v teoretické
části práce popisuje vzdělávání všeobecných sester, mentorováni a zmiňuje se o supervizích a duležitosti
komunikace. V Části výzkumné studentka použila elektronický dotazník pro získání potřebných dat, zvolila si čtyři
výzkumné cíle. AČ vytyčené cíle nebyly splněny, oduvodnění studentky je dostačující a výzkumné předpoklady se
liší pouze malou odchylkou. Zřejmě bylo vhodné provést výzkumné šetření u většího počtu respondentu.
Předložená práce splňuje formální požadavky, pouze u Diskuze a Návrhu pro praxi bych očekávala, že se studentka
vice rozepíše a přispěje vlastní myšlenkou a zkušeností, jakož to studenta oboru ošetřovatelství.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1. Uveďte možná konkrétní doporučení pro praxi.

2. Je z Vašeho pohledu duležitá supervize a jak si ji představujte v reálné praxi?

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

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dne: 8. 6. 2021

Podpis oponenta p~ce
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