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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

I.Co vede diplomantku k závěru, že nedostatek středního zdravotnického personálu je 
způsoben dvojkolejností vzdělávacího systému pro získání kvalifikace všeobecné sestry? 
(str. 16) 

2.Jaký je rozdíl mezi vnější motivací a motivováním? 
3.Jaký výzkumný problém byl východiskem k projektu výzkumu? (To, co uvádí autorka 

na str.49 není přesnou formulací výzkumného problému) 
4.Jak souvisí motivace s návyky, jak tvrdí autorka textu? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Posuzovaná diplomová práce se pokouší zabývat vztahem vnější a vnitřní motivace studentú 
SZŠ. Po velice všeobecném úvodu o významu vzdělávání pro jedince a společnost se 
pokouší autorka vymezit postavení sestry ve společnosti. Bohužel svá tvrzení neopírá 
o adekvátní šetření, ale spíše o své osobní pocity, což pro diplomovou práci nestačí. 
Velká část textu je věnována charakteristice stavu vzdělávání zdravotnických asistentú a ne
lékařských zdravotnických pracovníků. Tato pasáž mohla být spíše vložena do příloh. 
Obecně je také pojata pasáž o motivaci převzatá vesměs z literatury Zde je řada sporných 
tvrzení, z nichž k některým se váží i dotazy. 
Empirická část je vlastně sondou, realizovanou dotazníkem na záměrně vybraném vzorku, 
takže adekvátnost výsledků není dostatečně průkazná. Zpracování této pasáže (pomineme-li 
zbytečně zavádějící poznámky o aktivitách školy) je řešeno na úrovni l.stupně statistického 
šetření,i když se jasně nabízí kvalifikovanější srovnání výsledků žáků při vstupu do školy 
a při výstupu. Celkově je úroveň diplomové práce slabá. 
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