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1. Volba tématu

Osobnost učitele je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje celý
výchovně vzdělávací proces. Profesní příprava odborného učitele - učitele
ošetřovatelství střední zdravotnické školy v sobě zahrnuje vzdělání pedagogické,
ale i vzdělání odborné. Volbu tématu považuji za vhodnou a aktuální.

2. Teoretická část

Teoretická část je rozdělena do pěti úseků, které mají logickou návaznost
a posloupnost.

V teoretické části charakterizuje autorka specifika vzdělávacího procesu
na střední zdravotnické škole, úlohu odborného učitele ve výchovně vzdělávacím
procesu, osobnost a profesní přípravu odborného učitele.

Obsah kapitoly 2. 3 Obecný profil žáka střední zdravotnické školy se zabývá
více charakteristikou období adolescence než profilem žáků oboru zdravotnický
asistent a všeobecná sestra - oborů, které jsou v současné době studovány
na středních zdravotnických školách.

V teoretické části prokázala autorka schopnost pracovat s literaturou.
Pro svou bakalářskou práci zvolila vhodné literární poznatky, které výstižně
charakterizují daný problém.

Teoretické části lze vytknout pouze chybu v desetinném číslování jednotlivých
částí.

3. Empirická část

V empirické části si autorka stanovila jeden cíl a pět hypotéz. Pro splnění cíle
použila autorka "Dotazník interakčního stylu učitele", který byl distribuován žákům
1. - 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Mladé Boleslavi, oboru zdravotnický
asistenta a všeobecná sestra.

Autorka pracovala s 262 kompletně vyplněnými dotazníky. Výsledky jsou
zpracovány precizně podle jednotlivých ročníků do přehledných grafů
a srozumitelně interpretovány. I když se některé hypotézy potvrdily jen částečně,
některé se nepotvrdily, jsou výsledky velmi zajímavou sondou do představ žáků
SZŠ na ideálního a reálného učitele.

U žáků všech4 ročníků byly zjištěny nepatrné rozdíly mezi ideálním a reálným
učitelem ošetřovatelství. Tyto rozdíly autorka vhodně analyzuje v diskuzi
a srovnává s výsledky obdobného šetření u žáků na slovenských gymnáziích.



4. Závěry práce

V závěru bakalářské práce autorka svá zjištění shrnuje. Při vyvozování
závěrů, je třeba vzít v úvahu, že se jedná o zjištění lokální, šetření bylo
realizováno pouze na jedné SZŠ.

5. Literatura a práce s literaturou

Autorka uvádí v seznamu použité literatury 11 literárních domácích
i zahraničních zdrojů z let 1985 - 2005. V teoretické části se autorka v souvislosti
se změnami vzdělávání v nelékařských oborů odvolává na zákon Č. 96/2004 Sb.
a vyhlášku 424/2004 Sb., které však neuvádí v seznamu literatury.

6. Kvalita příloh

Bakalářská práce má 16 příloh. Přílohy tvoří Dotazník interakčního stylu
učitele a vyhodnocené všechny položky tohoto dotazníku podle jednotlivých
ročníků, které jsou zpracované v přehledných tabulkách a grafech.

7. Celkovéstanovisko

Bakalářská práce splňuje požadavky, které jsou na bakalářské práce kladeny.
Teoretická i empirická část na sebe logicky navazují a korespondují s tématem
bakalářské práce. Velmi pozitivně hodnotím pečlivé zpracování části empirické,
včetně příloh

Otázky k obhajobě:

- Jak využijete výsledky vaší bakalářské práce ve své další práci?
- Jakou konkrétní profesní přípravu navrhujete pro učitele ošetřovatelství

na střední respektive vyšší zdravotnické škole bez ohledu na současnou
legislativu?

8. Klasifikace

Bakalářskou práci navrhuji po úspěšné obhajobě klasifikovat známkou

=výborně=
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