
Posudek na diplomovou pnlci Alexandry Kramúřové Profesní příprava 
ošetřovatelek (zdravotních sester) v ČR a ve vybraných zemích EU 

DiplomO\ťt prace A. Kramúl'ové se zabývá velmi aktuálním tématem 

I1zlšeho školství. Vždyť zdravotnické školství u nús prochúzÍ rozsúhlou 

re()r~~lIlizacÍ. která bv ho mela IJ['iblížit 
~ . mezinúrodnÍm požadavkLlm na 

k\alilik,lčnÍ phpr~1Vu zdravotních sester stanovený/ch Radou Evropy a WHO, 

/\ ulOrka poukazuje na skutecnost, že snaha vyhovět co nejvíce temto 

kritériím zdravotnického 

školství, 

.r~lk()7to \nlll1~l\~l studentk~l kurzu srovnavacl pedagogiky hledá 

\)chodisk~l z tohoto st{l\'LI jednak v n,lšÍ historii tohoto oboru, jednak \' aktuólní 

l'e,!Iitl' zemí z ,.ohdobné kulturnč politické obll1sti". 

Autod,~l pf'istoupib k t\orbě prúce velmi odpovědně ,\ promyšleně. 

I'nlstllc!o\"t!Zl nejprve prohlematiku zdravotnického školství ve většině zemí EU 

,I IJosléZl~ si z nich vyhr'll'l d\'0, které jsou núm blízké S\OU formou systému 

tohoto školství nebo jeho obs(lhem a mohly bv tak b\!t pro nas v)'znamn)'m 

i nspi rdC'nÍ m zdrojem. 

N~l pťúci je patrno, ze diplonwntka je pLl\odnÍm !10\'olúnÍm zdravotní 

sestm (1 že cLlné problem~ltice roZUll11 i odborně, To se projevilo nejen p[-i 

výbčru srovnúvan)/ch ze 111 I , ale zvláště ph hodnocení srovnúvan)'Ch 

skutccllostÍ. 

!\utork,l zj1r,lco\é1la systém) vybrall)/ch zemí podle stejné osnovy. To 

,S,lIll0 již UlllOŽI1UÍť lepšÍ srovn,ívónÍ. (Viz napL systém komp,lI'ativních r)f'(:lCÍ 

l [NESeO.) lab)"ú se neJprve historií phpravy zdravotních sester 

v jcdnotliv)ch zemích, což považuji za velmi dClležité. Vždyť obdobné 

historické okolnosti \'/'niku a Y)lvoje nějakého jevu často predikují Llspěšnost 

jl'lw pknoslI. I)~'t!e \C strucnosti n~lstiiíuie školský systém vybrané země, což 

ro\nl'i není saI11oúcclné. llk,lzuje Sl' totiž, i.e délka a úrOVet1 pi'cdcházejÍcího 



I ---

vzdčlúvúní uchazecú o studiu ošctf"ovatclství je jedním z bodú, který je podle 

mezi núrodn ího \'>'boru zj išťuj ícího dodržovún í Mezi národních kritéri í Rady 

[\TOpy ncjvíce porušovún. A poslél.e podrobnc popisuje formu Cl obsah 

stávajícího zdrm'otnického školství. COl'. ma vyznam neJcn 7 hlediska 

kOlllparati\ního. ale také ~l hlavně / hledisk::l společensko-praktického dopadu 

pr~lce. Odborníkovi v této obl8sti to totiž Ul110žľlllje udělat Sl vl8stní 

komplexnější núzor na stav našeho zdr8votnického školství a na možnosti a 

\hodnost jeho inovací prostr-ednictví V)lplljček zjiných SystélllLI. 

Prúci pmazuji za vý'znamný pl"íspěvck do diskuse o našem zdravotnickém 

školství ~l doporučuji JeJ I otištění (alcspoil ve zkrúcené verzi) v odborném 

/dr,l\otnickélll risku. 

\)kdlll/cnú diplol1lO\ú prace A. KramMové vydlÚZÍ z relevantní odborné 

litcr~ltury (ccské a cizojazycné), je zpraco\'úna s pf·ehledem. kter)' odráŽÍ zn~llost 

I'l'da~()gické i odhornč /c\ru\otnické problematiky. a proto ji doporučuji 

'" obhajobt-o 

~ - )/~.~/ 
Doc. PhDr. Mirosla\l1 VMíovú, CSc. 

vedoucí prúce 


