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Magisterská práce Andrey Molčanové má, z mého pohledu, dvě přednosti. Za prvé se 
věnuje komplexně aktuálnímu tématu, kterým je profesní růst ošetřovatelského 
personálu. O komplexnosti přístupu svědčí rozsah teoretické části magisterské práce, 
kterou autorka člení do osmi kapitol. V nich si všímá témat, která se nějakým 
způsobem váží ke vzdělávání sester – od stávajícího legislativního rámce, přes popis 
procesu vzdělávání až po vztah mezi vzděláváním a kvalitou poskytované zdravotní 
péče. Jednotlivé kapitoly autorka zpracovává přehledně, text propojuje do logického 
celku. Obsah teoretické části vychází z citací rozsáhlého množství relevantních, 
především v českém jazyce vydaných, odborných publikací.

Druhou silnou stránkou práce je její praktická využitelnost. Andree Molčanové se 
velmi dobře, řekl bych až příkladně, podařilo propojit zájmy svého zaměstnavatele, 
Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), se svými osobními. Důkazem tohoto 
úspěšného propojení je obsah praktické části hodnocené magisterské práce. Autorka 
v ní pomocí vhodně zvolených výzkumných metod – obsahová analýza interních 
dokumentů, dotazníkové šetření a rozhovory, analyzuje stav vzdělávacího systému 
ÚHKT. Díky pečlivému provedení výše zmíněných výzkumných metod autorka 
formuluje zcela konkrétní zjištění, a činí tak velice přehledným způsobem. Výstupy 
výzkumu pak autorka využívá při formulaci závěrů a doporučení. Na formulacích 
oceňuji jejich konkrétnost a detailnost, díky kterým je lze využít při iniciaci 
organizačních změn. Míra detailnosti doporučení i jejich celkový rozsah jsou ve 
srovnání s jinými magisterskými pracemi výjimečné.

Kladně bych chtěl také ohodnotit proces, kterým magisterská práce vznikala. Andrea 
Molčanová přistupovala k psaní práce velmi zodpovědně. Dodržovala stanovené 
termíny, na společná setkání přicházela velmi dobře připravena a překládala na nich 
ke konzultacím rozsáhlé části textu. Díky tomuto přístupu se autorka nedostala do 
časové tísně  a mohla se v dostatečném rozsahu věnovat zpracování jednotlivých částí
magisterské práce.

Na magisterské práci nacházím výše uvedená pozitiva a nemám k ní žádné závažné 
výhrady.

Otázky k obhajobě:
1) Jak s odstupem času hodnotíte zařazení vědomostního testu do dotazníkové 

šetření provedeného v ÚHKT?
2) ÚHKT má před sebou závěrečné šetření JCI, které by mělo proběhnout 20. –

22. června 2007. Zhodnoťte jaký společenský, ekonomický a vědecký přínos 
by podle vašeho názoru, získání akreditace pro ÚHKT mělo mít? 

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Magisterská  práce, Vzdělávání nelékařského personálu – systém vzdělávání sester 
zdravotnické organizace, podle mého názoru splňuje nezbytné požadavky a lze ji 
klasifikovat stupněm výborně.

V Praze 30. května 2007
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




