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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 73 stran 
Počet stránek příloh: 4 strany 
Počet titulů v seznamu literatury: 33 titulů 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

. Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 

12 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Autorka dospěla ve svém výzkumné sondě k závěrům, které (kromě jiného) mají svůj význam v analýze 
faktorů ovlivňujících negativní odpovědi v dotazníku. 

Otázka: 

Uvažovala autorka o případných pedagogických intervencích, které by snížily nebo potlačily vliv některých 
negativních faktorů např. nízkou prestiž oboru, vztah lékaře. k sestrám, pořádání odborných besed .... ? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka ve své diplomové práci velmi aktuálně řeší problematiku vzdělání zdravotní sestry - a to 
z hlediska vztahu vnitřních a vnějších motivačních faktorů. Z psychologického pohledu jde o 
problém, který má svoji problematičnost ukotvenou jak v oblasti vývojově psychologické, v oblasti 
osobnostních charakteristik, rovněž ve vnějších podnětech a incentivách. Autorka nenechává 
stranou ani změny, ke kterým došlo v systému vzdělávání zdravotnických procovníků a postavení 
zdravotní sestry v současných společenských podmínkách. 
Teoretická část práce obsahuje dvě základní kapitoly - v první kapitole autorka uvádí nejen 
zákonné, dokumentární předpisy přípravy a vzdělání zdravotníckých, nelékařských pracovníků, 
zároveň díky svému zájmu, zkušenosti a určité psychologické citlivosti eviduje v nově 
nastaveném systému problémy, které se mohou stát demotivujícím faktory volby tohoto povolání. 
Druhá kapitola se týká motivace, jako psychologického jevu, který nahlíží z hlediska vnitřních a 
vnějších motivačních proměnných. Strukturovaně a přehledně jsou postaveny kapitoly 3.3. a 
dále, které sledují možnosti motivování studentů. Slibně je nazvána podkapitola "demotivujících 
činitelů", zde však autorka dostatečně nevyužila příležitost analyzovat závažné demotivující 
činitele, ke kterým dochází. 
Druhou část práce tvoří výzkumný projekt, ve kterém autorka sleduje motivační převahu volby 
studia studentů SZŠ. Základní metodou výzkumu je dotazník vlastní konstrukce, ve kterém 
autorka uplatnila celou řadu svých zkušeností (autorka pracuje na této škole jako pedagog). 
Na vzorku týchž (44) studentů je dotazníkovou formou zjišťována motivace před vstupem na 
školu a před ukončením školy. Kromě výsledků, které jsou z globálního hlediska celkem 
povzbudivé je zajímava vnitřní analýza faktorů negativních odpovědí, jejichž identifikace a 
následná pedagogická intervence by byla v celém systému jedním z důležitých kroků. Výsledky 
výzkumu, které autorka interpretuje, danou skutečnost sice dostatečně ilustrují, postrádají však 
poněkud hlubší analýzu těchto negativních faktorů. Závěrem doporučuji věnovat těmto faktorům 
pozornost. 
Diplomová práce I. Stejskalové splnila požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji 
k obhajobě a pokud autorka kvalifikovaně odpoví na dané otázky, navrhuji změnu klasifikace 
z velmi dobré na výborně. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 

Datum, podpis: 14. května 2010 


