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Průběh obhajoby: 

Doporučujeme diskutovat k těmto otázkám: 

Doc. MUDr. S. Býma, CSc.: 

1. Na str. 45 je uvedeno, že ve věkové kategorii nad 51 let není žádná sestra.
Služba AČR je na určitou dobu a i hodnostní stran je omezen. Dannívá 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 ekonanické školy. Mohla by autorka
tuto situaci objasnit a jak se tato projevuje na kanpetencích jmenovaného?

Pplk. Dr. P. Pudík: 

1. Stručně vysvětlete, jakým způsobem je zabezpečena realizace zákona č. 96/2004 Sb.,
vyhlášky č. 423/2004 Sb., a vyhlášky č. 39/2005 Sb., v podmínkách AČR (str. 26 -
- 28). 

2. Co to je STANAG (str. 36 a 54)

3. Vysvětlete pojem "hypotéza" a její místo v sociologickém výzkumu (např. str.
41 - 42 nebo str. 68 - 72).

4. Popište Vaše subjektivní zkušenosti z terénního sběru dat a zdůvodněte, proč
výsledky realizovaného průzkumu nelze chápat jako reprezentativní.
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