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Průzkum zájmu všeobecných sester a porodních asistentek o další studium je zaměřen
na sestry z praxe, tedy na odbornou skupinu, která je způsobilá k výkonu povolání
zdravotnického pracovníka. Z článků v odborném tisku i z praxe vím, že zájem sester o
kombinované studium převyšuje nabídku. Výběr tématu tedy považuji za aktuální a přínosný.

V teoretické části jsou stanoveny konkrétní cíle a přehledně zpracována legislativa a
psychologická stránka procesu vzdělávání.

Empirická část je založena na vyhodnocení vlastního dotazníku s výběrem odpovědí,
pouze u tří otázek byla možnost volné odpovědi. Otázky 1-17 jsou zaměřeny na anamnestické
údaje a na obecnou informovanost o sledované problematice, další část dotazníku vyplňovali
pouze ti, kteří v době zadávání dotazníku studovali. Formulace otázek je v souladu s cíli
výzkumu. Šetření probíhala v pěti nemocnicích na různých odděleních na vzorku 227
respondentů. ( 3.2.1. Rozdělení dotazníků dle zdravotnických zařízení - v textové části je
uvedeno 227 vyplněných dotazníků a v tabulce 226, rozdíl je ale procentuálně nevýznamný).
Výsledky jsou srozumitelně komentovány a doplněny sloupcovými grafy, které znázorňují
podíl respondentů celkem event. podíl respondentů ve sledovaném zdravotnickém zařízení.

V závěru práce jsou shrnuty všechny sledované aspekty, z nichž vyvodila autorka
doporučení, aby podmínkou pro funkci vedoucího pracovníka na jednotlivých odděleních
bylo vysokoškolské vzdělání. Možnost kariérního růstu je pak silnou motivací pro další
vzdělávání. S tímto závěrem se naprosto ztotožňuji.

Autorka pro svou práci využila široké spektrum odborné literatury vysoce fundovaných
autorů, článků z odborných časopisů a elektronických zdrojů.

V přílohové části jsou sloupcové grafy, které doplňují zkoumané téma a které, jak autorka
uvádí v úvodu empirické části, nemohly být použity pro porovnání stanovených cílů navzájem
mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

Můj předpoklad o vysokém zájmu o kombinované studium se nepotvrdil, ale jak
správně autorka vyvodila, důvodem nízké motivovanosti sester ke studiu je mnohdy
malá nebo vůbec žádná perspektiva kariérního růstu.

Bakalářská práce Renaty Duškové je zpracována svědomitě a podrobně, obsahově i
graficky na požadované úrovni.
1. Jak hodnotíte pracovní zařazení a finanční ohodnocení DiS. a Bc. v současné praxi?
2. Domníváte se, že výsledky Vašeho šetření mohou být aplikovány i na jiná pracoviště

sester např. domovy důchodců a léčebny dlouhodobě nemocných?
3. Zajímalajste se, zda a kde je možnost navazujícího kombinovaného magisterského studia

ošetřovatelství?
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