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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: cílem diplomové práce bylo na podkladě
kvalitativního šetření (probíhalo pomocí polostrukturovaného rozhovoru) zjistit zkušenosti všeobecných
sester s plněním svých kompetencí v praxi a současně názory na návrh rozšířených kompetencí České
asociace sester. Velmi pozitivně hodnotím metodiku průzkumné části práce. Teoretická východiska jsou
obsáhle zpracována a zahrnují všechny oblasti řešení problematiky.
Téma diplomové práce hodnotím jako velmi přínosné pro ošetřovatelskou praxi, neboť řeší současnou
problematiku ošetřovatelství. Diplomová práce je velmi pěkná.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

1) Jak by se podle Vás dalo předcházet problematice neznalosti vlastních kompetenci u
všeobecných sester?
2) V diskuzi uvádíte výzkum autorky Popelkové, která se zabývala metodikou hodnotících škál,
kdy pouze tři z 58 používaných škál vyšly jako validní. Pro zajímavost uveďte, o jaké tři škály
se jedná?
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