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Ve vzdělávání všeobecných sester došlo v posledních létech k zásadním změnám, které
podporují mj. i emancipaci tohoto oboru jako plnoprávné akademické disciplíny v ČR.
Dodržování mezinárodních standardů v této oblasti je i podmínkou plné interoperability
jednotek AČR, protože kvalitní zdravotnické zabezpečení včetně příslušné kvalifikace zdr.
personálu je její nezbytnou součástí. Též vyzdvižení všeobecných sester do důstojnického
soboru v AČR je do budoucna nezbytné, tak jak je tomu například v v armádě USA..
V teoretické části byl správně definován problém a byla popsána současná situace.

Z připomínek na straně 10 místo speciální je třeba uvést specializovanou lékařskou péči, na
str. 15 v historické části by bylo vhodné zmínit i střední zdravotnickou školu v Žilině, na str.
16 a i dalších stranách by bylo vhodněj ŠÍ se zamyslet nad jiným názvem uvedené kategorie
pracovníků (střední zdravotnický personál) a to již vzhledem k tomu, že v budoucnosti bude
většina všeobecných sester mít i v AČR vysokoškolské vzdělání, str. 29 místo certifikační
kurs uvést certifikovaný kurs, na str 35 místo stimulace uvést simulaci reálných situací, apod.
V empirické části byl správně definován výzkumný cíl a zvolena vhodná metoda. Způsob

prezentace i diskuse odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci
Závěry práce jsou racionálně prezentovány, mají i praktický dopad a jsou přínosem k řešení

této problematiky.
Literatura není proti zvyklostem uvedena v abecedním pořadí. Kvalita a kvalita přílohje

výborná.

Celkově hodnotím práci jako - výbornou

Mám následující dotazy:

1) Na straně 45 je uvedeno, že ve věkové kategorii nad 51 let není žádná sestra. Služba AČR
je na dobu určitou a i hodnostní strom je omezen. Domnívá se autorka, že uvedená věková
skupina by měla být u všeobecných sester v AČR zastoupena, a pokud ano, kde a v jakých
hodnostech?
2) Na straně 47 je uveden jeden absolvent střední ekonomické školy. Mohla by autorka tuto
situaci objasnit a jak se tato projevuje ~ kompetencích jmenovaného?
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