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Oponentský posudek bakalářské práce Renaty Duškové ,
téma : Průzkum zájmu všeobecných sester a porodních asistentek

o další studium.

Téma je zvoleno aktuálně z hlediska současné situace legisla-
tivní , registrace, možností kvalitního vzdělávání.
Je velmi obtížné monitorovat zájem, ale domnívám se , že je to
jedna z nejdůležitějších podmínek práce sestry v jakékoliv oblas-
ti. Zájem o člověka, o odbornost , o další studium a celoživot -
ní vzdělávání je pro sesttu důležité.
Cíle práce jsou přehledně a jasně stanoveny.
Celé teoretické části je věnováno 27 stran a je dobře struktu-
rovaná.
Pestrost uváděných názorů na danou problematiku je zcela vyčerpá-
vající.
Cást věnovaná psychologickým termínům motivace, paměť a učení,
autoregulace učení, praxe učení je příliš široká.
Výzkumná část.
Konkrétní cíle jsou jasně a přehledně stanoveny.
Ve výzkumné části nebyly stanoveny hypotézy , které postrádám.
Výzkum byl provedem metodou dotazníku , ke kterému nemám připo-
mínky.
Pět zdravotnických zařízení určených pro rozdání výzkumného
dotazníku se jeví jako dostatečných. Pro další šetření by v bu-
doucnu bylo potřeba vytipovat více zařízení s pracujícími porod-
ními asistentkami. S vyhodnocením jejich zájmu se v ~ráci setkává.
me velmi ojediněle. Problematika porodních asistentek je málo
propracovaná.
Prezentování výsledků šetření je přehgedné, srozumitelné a pěkné.
Diskuse je přehledná a vyjadřuje se k jednotlivým položkám
dotazníku. Autorka práce si nestanovila hypotézy, na které v disku-
si odpovídá.
Shrnutí práce je přehledné a výstižné. Autorka si uvědomuje
nedostatky výzkumu a navrhuje konkrétní opatření - velikost
výzkumného vzorku se zaměřením na porodní asistentky. Shrnutí
obsahuje také doporučení zdravotnickým zařízením - obsazování
vedoucích funkcí vysokoškolsky vzdělanými nelékařsiými pracovníky.
Přínos práce vidím v názvu práce, v otevření problematiky zájmu
ve všech směrech ošetřovatelského povolání.
Přehled literatury a práci s literaturou hodnotím jako velmi
dobrou.
Přílohy jsou vypracovány přehledně a na vysoké úrovni.
Celkově hodnotím práci známkou velmi dobře, z důvodu několika
nedostatků, které v hodnocení práce uvádím.
Obhajoba - diskuse - Uvažovala jste o monitorování zájmu sester
a lékařů o pacienta ?, Je zájem v populaci o práci sester?
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