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

 

Studentka pracovala samostatně, aktivně a iniciativně.  

Zpracovala zajímavé téma komparace práce perioperační sestry v civilním a vojenském prostředí 

(zahraniční mírová operace).  

Prokázala znalost prostředí, které zpracovávala a tak teoretická část tvoří zdařilý kompaktní celek, na 

který správně navazuje empirická část práce. Zde, pro lepší přehlednost, pomocí tabulek i grafů 

prezentuje správně své výsledky, které v následné diskusi rozebírá.  

Méně pracuje se zahraničními zdroji, některé však, ke škodě věci, nejsou veřejně přístupné, slouží 

pouze pro služební potřebu Armády České republiky a nelze je tudíž publikovat a často ani dohledat. 

Přesto studentka zpracovala velmi zajímavou práci. 
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