Posudek oponenta závěrečné práce
(bakalářská práce)
Název práce: Syndrom vyhoření na odděleních následné a dlouhodobé intenzivní péče
Autor práce: Bronislava Kolembusová
Studijní program: bakalářský, B5341 Ošetřovatelství
Studijní obor: R009 Všeobecná sestra
Akademický rok: 2016/2017
Oponent práce: PhDr. et Mgr. Ivana Duková

Kritéria hodnocení práce

1

1-

Hodnocení
2 2- 3

Teoretický úvod
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu

1-

Členění kapitol, návaznost

1-

Práce s odbornou literaturou
Rozsah

2
1-

Metodika
Cíle práce
Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací

2
1-

Vhodnost a správnost použitých metod

2

Popis, vysvětlení použitých metod

2

Prezentace výsledků
Správnost, přesnost

1-

Přehlednost, jasnost

2

Diskuze
Kvalita, odborná úroveň

2

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky
Rozsah

21-

Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností

2-

Dosažení stanovených cílů

2-

Význam pro praxi, osobní přínos

2-

Formální stránka práce
Dodržení směrnice, manuálu

2

Stylistika

2

Gramatika

2

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh

1-

N

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Téma, které řeší bakalářské práce je stále velmi aktuální a pozornost mu věnovaná je žádoucí.
Celkem práce čítá 83 stran, z toho část teoretická 21 a část praktická stran 30.
Jedná se o kombinaci kvalitativního a kvantitativního šetření. V metodice výzkumu není
popsána návratnost použitého nástroje. V praktické části není popsáno, zda bylo dosaženo
stanovených cílů práce.
Práce obsahuje několik stylistických i pravopisných chyb, je prezentována v 1. osobě
jednotného čísla. Citace zdrojů v textu jsou některé starší 10-ti let.
Diskuze je popisná, komentuje jednotlivé výzkumné otázky.
Závěr práce obsahuje subjektivní názor autora z popsané problematiky.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Definujte pojmy sestra a zdravotní sestra, jak uvádíte ve Vaší práci v kontextu zákona
č. 96/2004 Sb.
2. Navrhněte způsob aplikace výsledků zjištěných Vaším výzkumem v praxi.

Bakalářskou práci i přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě.

Výsledná klasifikace
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl)
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