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

 

Studentka pracovala s konceptem Sense of Coherence Arona Antonovského, který zjišťuje míru vnitřní 

odolnosti člověka proti stresu. Využila standardizovaný dotazník a aplikovala ho u studentek (porodních 

asistentek a všeobecných sester) z oboru perioperační péče.  

Složitost konceptu vyžaduje mnoho studia a času na jeho pochopení a zpracování. To studentka bohužel 

neměla, což se promítlo do kvality práce. V teoretickém úvodu chybí dostatek literárních zdrojů, 

studentka čerpá jen z omezeného množství odborné literatury, chybí především aktuální zdroje. Text je 

málo kompaktní, studentka využívá zbytečně mnoho doslovných citací. Diskuze a závěry jsou slabé 

a povrchní, málo rozebírají jednotlivé principy sledovaného konceptu sense of coherence. Na druhou 

stranu je třeba ocenit zajímavá srovnání dat z různých studií v autorkou vytvořených tabulkách.  

Spolupráci se studentkou nebylo možné příliš rozvinout. Na práci si nechala velice málo času, 

konzultovala především v termínu těsně před odevzdáním práce. Zůstal tak nevyužitý její potenciál, 

který je nesporně veliký. Z našich krátkých konzultací dokázala vytěžit maximum. Velmi rychle 

chápala, co je třeba zlepšit, a dokázala to i udělat. Moje připomínky beze zbytku využila ve prospěch 

kvality práce. Je škoda, že nebylo více  času. Mohla vzniknout excelentní práce.  
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