
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno a příjmení studenta Lada Kovaříková 

Název práce Role zdravotně sociálního pracovníka na gynekologicko-porodnickém 

oddělení 

Vedoucí práce Mgr. Michaela Vaško 

Obor Zdravotně sociální pracovník 

Forma studia Prezenční  

Kritéria hodnocení práce 
Stupeň hodnocení 

dle stupnice ECTS 

Formální stránka práce 

Přehlednost a členění práce  B     

Úroveň jazykového zpracování  B     

Dodržení citační normy A      

Obsahová stránka práce 

Formulace cílů práce A      

Práce s odbornou literaturou (uvádění zdrojů, kritický přístup)  B     

Metodika zpracování výzkumného problému  B     

Úroveň analytické a interpretační složky  B     

Formulace závěrů a splnění cílů práce  B     

Originalita a odborný přínos práce A      

Odůvodnění hodnocení práce: 

Studentka Lada Kovaříková ve své práci zpracovávala problematiku role zdravotně sociálního 

pracovníka na gynekologicko-porodnickém oddělení. Nejednalo se o téma, které by bylo snadné na 

zpracování, proto studentku velmi chválím za výběr tématu a způsob zpracování práce. Realizaci 

výzkumu měla studentka ztíženou počtem zdravotně sociálních pracovnic na území Zlínského kraje 

a rozmanitostí pojetí zdravotně sociální práce na těchto odděleních, která se liší nemocnice od 

nemocnice. 

 

Silné stránky práce 

- Poměrně dobře zpracovaná teoretická část práce (až na výjimky), která je napsána za použití 

dostatečného množství použitých zdrojů. Např. kap. 1.3 Náplň práce ZSP na GPO je 

vhodně zpracovaná z interních dokumentů dvou vybraných nemocnic Zlínského kraje nebo 

kap. 3.2 Klienti zdravotně sociálního pracovníka na GPO. Studentka si v rámci možností 

dobře poradila se zpracováním teorie jako takové, i když je všeobecně známé, že zdrojů ke 

ZSP obecně, natož ke ZSP na GPO, je velmi málo. 

- Kladně hodnotím myšlenku výzkumu, respektive cíle výzkumu, které jsou aktuální a 

přínosné pro oblast zdravotně sociální práce, tedy nejen oboru jako takového, ale i pro 

studenty pomáhajících profesí i spolupracující organizace. 

- Praktická část je přehledná a působí kultivovaným dojmem. Kladně hodnotím zpracování 

tabulek. Velmi zdařile je zpracována souhrnná závěrečná Tabulka 8.  

- Výzkum je vhodně doplněn o zpracovanou kazuistiku, která čtenáři přibližuje roli ZSP 

v celém procesu práce s OSPODem. 

- Autorka práce uvádí na základě závěrů práce informační leták, ve kterém srozumitelně 

popisuje ZSP na GPO.  

 

Slabé stránky práce 

- V některých částech teoretické části práce nejsou uvedeny použité zdroje (str. 14, 15). 

- Sporadicky jsou v textu práce překlepy. 

- Některé kapitoly teoretické části práce mohly být vhodněji formulovány (např. kap. 1.2.1) i 

lépe jazykově a stylisticky zpracovány. 

- V kap. 2 bych doporučovala větší přesah do oblasti ZSP na GPO (v kontextu tématu práce). 



Zdravotně sociální pracovník je v ní popsán velmi obecně a široce.  

- Některé významné teoretické oblasti mohly být zpřehledněny do tabulky (např. kap. 3.2).  

- Některé názvy kategorií mohly být vhodněji pojmenovány. 

Otázky k obhajobě: 

1. Co Vás motivovalo k výběru tématu Vaší bakalářské práce? Které spolupracující organizace 

podle Vás jsou málo informované o činnostech zdravotně sociálního pracovníka na GPO? 

2. Jak byste zvýšila informovanost o ZSP na odděleních, na která často tento pracovník 

nedochází? Na koho by tato informovanost měla být spíše cílena? 

3. Popište a přibližte aplikační charakter Vámi zpracovaného letáku o ZSP. 

 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování plagiátů Theses s výsledkem 

negativním/pozitivním.
 *

 

Celkové hodnocení
**

  B     

Datum: 8. 6. 2015 Podpis: Michaela Vaško, v. r. 

 

                                                 
*
   Zvolte odpovídající hodnocení. 

**
  Výsledná známka není aritmetickým průměrem jednotlivých kritérií hodnocení práce. 

 


