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                                                             Posudek 

 

Volba tématu 
Autorka zvolila pro svoji závěrečnou práci téma, které je jí velmi blízké a dobře se v něm orientuje. 
Zajímala ji historie a současnost vzdělávání instrumentářek, které vzdor náročnému specializačnímu 
studiu nemají nárok na titul specialistek. Volba tématu je originální, pokud vím, žádná podobná práce 
zatím vypracována nebyla. Výběr tématu ale přinesl i některé problémy: nedostatek literatury 
věnované perioperačním sestrám jako určité profesní  skupině, obtížné opatřování příslušných 
zákonů a vyhlášek, vyhledání starších instrumentářek, které by doplnily informace o vzdělávání 
v dřívějších dobách. 
 
Teoretická a výzkumná část 
Předložená práce je historicko-srovnávací, potřebné informace  jsou získány kvalitativním výzkumem. 
Údaje jsou výsledkem rozborů odpovídajících zákonů, vyhlášek a věstníků. Pro upřesnění použila 
diplomantka strukturovaný rozhovor  s 9 respondentkami, které studovaly a pracovaly v různých 
časových obdobích. 
Cíle práce jsou podrobně rozvedené v závěru, čtenář by ale měl  znát cíle již v úvodu práce, aby mu 
byl jasnější  výběr vyhledaných materiálů. 
Studentka prokázala schopnost vybrat ze studovaných materiálů podstatné informace, které ve své 
práci uvádí.  



Teoretické poznatky tvůrčím způsobem uplatňuje, zákony a předpisy komentuje a přichází se svými 
postřehy. 
V práci mi chybí popis, jakým způsobem byla vytvořena skupina respondentek, kde byly vyhledány a 
zda všechny oslovené souhlasily se strukturovaným rozhovorem. 
 
Formální zpracování práce 
Předložená práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských 
prací tak, jak jsou obvyklé na 1. LF UK. 
Práce má 65 stran textu, uvedeno je 6 příloh. 
Text je přehledně členěn, napsán čistě, bez překlepů. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu. 
Seznam prostudované literatury uvádí 31 monografií, časopiseckých prací, zákonů, vyhlášek a 
internetových zdrojů. Zdroje nejsou vždy správně citovány podle platné citační normy. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh odpovídá zvyklostem. Oceňuji, že autorka uvádí i dobové materiály: přihlášku ke 
specializačnímu vzdělávání, studijní průkaz i vysvědčení. 
 
Celkové hodnocení 
Práce zhodnotila celou historii dalšího a specializačního vzdělávání sálových instrumentářek. 
Shromáždila všechny zákony, vyhlášky a věstníky,  které postupem času vzdělávání této kategorie 
sester upravovaly  a uvedla podstatné části dokumentů. Sledovala také všechny učebnice pro sestry 
operačních sálů, které kdy byly vydány  a provedla obsahovou analýzu. Hlavní cíl i dílčí cíle byly 
splněny. Práce je přínosem pro odborníky, působící ve specializačním studiu a zajímavé pro operační 
sestry, které budou studiem v budoucnu procházet. 
Ráda konstatuji, že kolegyně Černá pracovala velmi pilně na vybraném tématu. Všechny vzniklé 
problémy konzultovala, akceptovala připomínky a požadavky vedoucí. 
 
 
Závěr: Z formálního i obsahového hlediska odpovídá předložená práce sledovaným cílům, žádných 
závažnějších chyb nebo nepřesností se diplomantka nedopustila. 
Výsledky jsou prakticky použitelné a podnětné pro další studie s podobným  zaměřením. 
Autorka prokázala, že dovede pracovat s odbornou literaturou, shromáždit a zpracovat potřebná 
fakta a  výsledky zinterpretovat. 
Doporučuji proto, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby. 
 
Práci klasifikuji stupněm: výborně  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 

1) Jak myslíte, že se bude dále měnit obsah a organizace specializačního vzdělávání? 
2) Jaké změny byste v současném systému vzdělávání navrhovala? 
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                                                                          vedoucí práce   

 
V Praze dne 28. května 2013.     



 


