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Jméno a příjmení studenta: Darina Světlíková 

Oponent práce: PhDr. Anna Krátká, Ph.D. 

Obor:  Všeobecná sestra 

Ústav: Ústav zdravotnických věd 

Forma studia: Prezenční 

Kritéria hodnocení práce: Stupeň hodnocení 
dle stupnice ECTS 

Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu A      

Celkový odborný přínos (v praxi, v pedagogickém 
procesu, v dalším výzkumu) a originalita práce  

A      

Odborný styl, používání odborné terminologie A      

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek A      

Teoretická část  

Shoda názvu práce s abstraktem / s cíli práce a 
s obsahem práce  

A      

Formulace zkoumaného problému a cílů práce A      

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce A      

Relevance přehledu poznatků k cílům práce A      

Aktuálnost použité literatury A      

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na 
prezentaci výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky A      

Splnění cílů práce A      

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným 
výsledkům připojené komentáře studenta, srovnání 
s výsledky jiných šetření, se statistickými daty aj.) 

A      

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr A      

Přílohy  ☐ nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených 
pokynů) 

A      

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce A      

Grafické zpracování (množství a kvalita textu, 
tabulek, grafů, ilustrací aj.) 

A      

Rozsah práce (30–70 stran) ☒ dodržen ☐překročen ☐nedosažen 

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
     Předkládaná bakalářská práce plně koresponduje se studovaným oborem. Obsahuje 60 stran 
textu a 4 přílohy, které práci stejně jako fotografie vhodně doplňují a činí ji zajímavější. Jen schází 
odkaz na zdroj u jednotlivých fotografií. Při zpracování práce bylo využito 64 zdrojů, z toho 7 
zahraničních. Autorka pracovala nejen s monografiemi, seriálovými publikacemi, ale i archivními 



 

dokumenty, což bylo jistě velmi náročné na čas. Práce je na velmi dobré jazykové a stylistické 
úrovni, zaznamenávám jen několik drobných nedostatků spíše technického charakteru (např. s. 31 
- posun textu, řádkování na s. 37 ..., obtékání obrázků texty ...). 
 
   Teoretická část obsahuje 4 kapitoly, které na sebe navazují. Tato část je kvalitně zpracovaná  
a tvoří tak dobrá teoretická východiska zpracovávaného tématu. V této části nenacházím slabá 
místa.  
   Silnou stránkou práce je ovšem část praktická, v jejímž úvodu je podrobně popsaná metodologie 
výzkumu. Samotná biografie informantky je přehledně strukturovaná na část dětství a dospívání, 
nástup do zaměstnání (dospělost)... , doplněná fotografiemi. Každá informace uvedená v této části 
má svou nenahraditelnou cenu.  
 
   Bakalářskou práci Dariny Světlíkové považuji za velmi zdařilou, zajímavou, až výjimečnou. Práce 
odráží emocionální vyzrálost autorky a zájem o ošetřovatelství. Bez nadsázky mohu konstatovat,  
že převyšuje požadavky na tento typ práce a zcela nezpochybnitelná je významnost práce  
pro sesterskou profesi. Paní Darině Světlíkové a vedoucí práce Mgr. Silvii Treterové vyjadřuji velký 
respekt. 
 
 

Otázky k obhajobě:  
 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

☒  A     

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 

Datum: 26. května 2017 Podpis: v. r. Anna Krátká 

 


