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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se zabývá aktuální problematikou vzdělání a kompetencí zdravotnických asistentů a rozporů mezi
zákonnou úpravou a reálnou praxí ve zdravotnictví. Věnuje se historii ošetřovatelské péče a změnám ve
vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků po vstupu ČR do EU. Velmi cennou součástí práce je
přehled vzdělávání zdravotních sester ve vybraných zemích. Zmapování postavení zdravotnických asistentů
v českém zdravotnictví nebyla dosud věnována systematická pozornost, proto je uchopení tohoto problému
autorkou bakalářské práce originální a velmi prospěšné. Cenné je i její upozornění na skutečnost, že při
neexistenci jednoznačné definice „odborného dohledu“ dochází k tomu, že každé pracoviště si definuje a
uplatňuje tento pojem po svém.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Základním východiskem práce je podrobná analýza právních předpisů řešících postavení zdravotnických
asistentů v českém zdravotnictví. Jde především o přesné odlišení činností konaných bez odborného dohledu a
pod odborným dohledem. V teoretické části se autorce podařilo podrobně zmapovat aktuální stav a podchytit i
uvažované změny. Poměrně malá pozornost je věnována roli zdravotních sester a zejména roli zdravotnických
asistentů v současném českém zdravotnictví. V této oblasti postrádám větší obeznámenost autorky s literárními
zdroji, které se této problematice věnují.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2
Autorka uchopila zkoumaný problém pomocí dotazníkového šetření, volila však poněkud nesystematický způsob
distribuce dotazníků, nezaručující dostatečnou kontrolu nad souborem respondentů. Formulace hypotéz vychází
především z každodenních zkušeností autorky. Předpokládá tlak na překračování kompetencí zdravotnických
asistentů v praxi, nespokojenost zdravotnických asistentů, jejich touhu se dále vzdělávat. Přes nedostatečnou
reprezentativnost zkoumaného souboru lze považovat získané výsledky za zajímavou sondu do reálného světa
zdravotnických týmů, ve kterých zdravotničtí asistenti své kompetence ať již dobrovolně nebo pod tlakem
překračovali. Po konzultaci autorka upravila prezentaci získaných dat a výpočty obsažené v tabulkách.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Formální úprava odpovídá standardu. Práce má logicky uspořádané kapitoly, které sledují základní osu 2
studovaného problému, práce je přehledná, získaná data jsou srozumitelně prezentovaná. K formálnímu
uspořádání práce jsem měla připomínky, nemohu však posoudit, zda byly zohledněny ve finální verzi práce,
protože mi nebyla doručena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Práce poskytuje celou řadu zajímavých myšlenek a znepokojivých faktů,
které by se měly stát součástí budoucích úvah o legislativních změnách. Je
škoda, že nebyla předložena v dostatečném časovém předstihu, aby mohly
být zachyceny zejména formální nedostatky. .
Jak je dle Vašich výsledků asi velký podíl zdravotnických asistentů, kteří
provádějí výkony bez odborného dohledu?
V čem spatřujete hlavní příčiny toho, že zdravotničtí asistenti
provádějí výkony, ke kterým nemají kompetenci? Jaká je jejich
motivace k provádění těchto výkonů? Je to obava ze ztráty zaměstnání,
když odmítnou výkon provést? Jde o “šedou zónu”, v níž jsou vědomě
porušovány zákony v zájmu ekonomických úspor? Je to uplatňování a
zneužívání moci nadřízených? Nebo naopak je to posilování identity
zdravotnických asistentů v roli “kompetentních” zdravotních sester?
Chtějí zdravotničtí asistenti své kompetence rozšířit dobrovolně nebo
jsou k tomu nuceni?
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