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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):

Bakalářská práce se zabývala komunikačními dovednostmi a znalostmi všeobecných sester
s pacientem s poruchou zraku. V teoretické části práce jsou přehledně uvedena všechna
podstatná teoretická východiska k danému tématu. Základem výzkumné části jsou 3
výzkumné otázky, které jsou dostatečně popsány v diskuzi. V diskuzi oceňuji srovnání
vlastního výzkumu s dalšími studiemi a literaturou. V závěru práce (s. 63) autorka chybně
uvádí, že základem výzkumné části jsou čtyři výzkumné otázky, ale ve skutečnosti se jedná o
tři výzkumné otázky. Pozitivně hodnotím zejména praktický výstup práce, který je uveden
v seznamu příloh, jako příloha F, s. 81 – 82. Tento edukační materiál je zde pouze vložený,
není zobrazen na s. 81 – 82, jako součást bakalářské práce.
Bakalářskou práci studentky Anny Horákové hodnotím kladně. Studentka pracovala velmi
aktivně, svědomitě, spolupracovala, respektovala doporučení vedoucího práce a na konzultace
chodila připravena. Práci doporučuji k obhajobě.
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