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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Téglová Dominika vypracovala téma práce: Klient židovského vyznání jako příjemce 

ošetřovatelské péče ve vybraném zdravotnickém zařízení. V anotaci studentka používá nevhodně 

formulovaný termín zdravotní sestra, v úvodu velmi krátce uvádí do tématu bez citování odborné 

literatury a vyjadřuje zde svoji subjektivní motivaci pro zvolení tématu, což by se v odborné práci 

nemělo vyskytovat.  

Teoretická část obsahuje podstatné kapitoly související s tématem práce a navazuje na průzkumnou 

část. Průzkumné šetření je realizováno pomocí dotazníku vlastní tvorby. Metodika sběru dat je 

popsána nedostatečně, chybí mi zde, jak studentka zajistila anonymitu sběru dat, souhlas s průzkumem 

a jaké informace o vyplnění dotazníku respondenti dostali. Toto chybí i v úvodu dotazníku, který je 

tvořen jen otázkami bez úvodního textu - součástí dotazníku je několik identifikačních otázek a otázek 

souvisejících s tématem, se kterými ani studentka dále v diskuzi nepracuje. V  diskuzi porovnává své 

výsledky se závěrečnými pracemi, zde bych právě doporučovala propracování průzkumných otázek se 

zbývajícími 13ti otázkami dotazníku (ot. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 26). 

V závěru shrnuje své výsledky, uvádí i doporučení pro praxi a odkazuje na vytvořený leták.   

Pro zpracování celé práce studentka použila dostatečného množství literatury, oceňuji použití 

zahraničních zdrojů. 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

Popište metodiku sběru dat. 

Souvisí délka praxe a pracovní zařazení s mírou vědomostí o židovském vyznání? Zapracujte Vaše 

výsledky se zbývajícími otázkami z dotazníku 
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