
/
Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Postavení, činnost a vzdělávání vojenských sester a zdravotníků na
posádkových ošetřovnách

Autor: Kateřina BOURKOV Á

Bakalářská práce je psána srozumitelnou formou na 75 stranách textu bez přílohové části.
Celý text je ilustrován 2 schématy, 21 tabulkou a 19 barevnými grafy. Písemný projev je přehledný
a méně kultivovaný. Grafická interpretace včetně použité literatury je dostatečně přehledná. Práce je
vhodně doplněná 5 přílohami.

Po formální stránce je práce členěna na "Úvod", "Cíl práce", teoretickou část, kterou tvoří
kapitola "Vojenské zdravotnictví AČR", kapitola ,,Postavení, činnost a úkoly zdravotníků a
vojenských sester na POŠ" a kapitola Systém vzdělávání zdravotnických pracovníků po vstupu do
EU", praktickou část tvoří kapitola ,,Empirická část", kapitola "Analýza výsledků výzkumu",
,,Diskuse k výzkumu" a "Závěr". V práci je i podrobný seznam použitých zkratek, anotace a resumé
v česko-anglické verzi, seznam použité literatury a seznam příloh. Autorce bych doporučil zařadit
"Závěr" na konec práce za "Seznam použité literatury" před .Přílohy".

Práce je psaná bez překlepů s množstvím formálních i faktických nedostatků. Autorce lze
VYtknout hlavně tyto formální a faktické nedostatky:

chybí výraznější odsazení odstavců (v celém textu práce),
velké množství drobných chyb v rozporu s pravidly českého pravopisu (tečky, čárky, mezery,
velká písmena atd. viz str. 5.-75),
použití pojmu "zdravotních" místo pojmu "zdravotnických" (str. 5 v názvu kapitoly č. 3),
u odkazu v textu není uveden rok (str. 13 - poslední odstavec),
za názvy podkapitol jsou tečky (např. str. 14., 16),
nejednotné používání písmena "z" a "s" ve slově "kurz", respektive ,,kurs" (str. 32., 34),
vzhledem k přijetí zákona č. 96/2004 Sb., je text zastaralý a neplatný (str. 34 - druhý odstavec),
špatná interpretace u jazykových kurzů (str. 34., 36 ne STANAG I. II., ale podle normy
STANAG 6001 pro 1. stupeň, nebo 2. stupeň z jazyka anglického; viz příloha č. 3),
výtisk bakalářské práce doručený oponentovi má 2x stranu č. 36,
charakteristika jazykových kurzů, jejich délka a platnost certifikátu je jiná, než je uvedeno
v práci (str. 36 - podrobněji viz RMO č. 15 "Jazyková příprava v rezortu MO ČR"),
závorky v závorkách (str. 41 - druhá odrážka),
nedostatky v bibliografické interpretaci (seznam použité literatury, např. u čísla 11 chybí název
článku a str. atd.).
přílohy jsou v textu označeny čísly 1.-5 a v seznamu písmeny A, B, C, D, E, F, (např. str. 42),
přílohu č. 4 tvoří pouze první 3 listy rozvrhu "Kurzu pro aktivované zdravotní sestry" (chybí 9
listů - autorka nikde neuvedla, proč použila pouze první 3).

Po obsahové stránce autorka v teoretické části stručně charakterizuje zdravotnickou službu
AČR. Dále se zde zabývá postavením, činností a úkoly zdravotních sester v uniformě a zdravotníků
na posádkových ošetřovnách (kterých je v armádě celkem 32). V neposlední řadě věnuje velkou
pozornost změnám v systému vzdělávání vojenských zdravotnických pracovníků po vstupu do
Evropské Unie. V závěrečné diskusi k teoretické části dokresluje autorka celkový pohled na
vzdělávání zdravotních sester v souvislosti s přijetím zákona č. 96/2004 Sb., a vyhlášky č. 423/2004
Sb., v podmínkách Armády České republiky.
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Empirická část bakalářské práce je zaměřená na zmapování zdravotnického personálu
posádkových ošetřoven AČR a zjištění jejich názorů na možnosti dalšího vzdělávání, spokojenost
s pracovními podmínkami a náplní práce. Dále zjistit kolik zdravotních sester splnilo povinnost
registrace v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., a kolik zdravotních sester a zdravotníku má
znalosti z ,'první pomoci" a schopnost edukovat ostatní vojenské profesionály. Práce poskytuje
velice zajímavé výstupy (viz str. 68 - 72). Přílohu práce tvoří použitý dotazník vlastní konstrukce,
který je zpracován na standardní úrovni. Za zamyšlení stojí, že bylo osloveno všech 52 zdravotních
sester v uniformě a zdravotníků, kteří pracují na 32 posádkových ošetřovnách v AČR. Vzhledem
k osobnímu doručení a osobní účasti autorky bakalářské práce v pozici tazatele činila návratnost
100%. Tzn., že základní a výběrový soubor respondentů byl identický. Použitá anonymní
dotazniková technika sběru empirických dat byla autorkou vyhodnocena a interpretována včetně
přínosu vlastních názoru v podobě potvrzení, nebo nepotvrzení předpokladů - cílů empirického
šetření. Autorka se spokojila s grafickou, tabulkovou a popisnou interpretací výsledků
informativního charakteru. Chybí závěry a doporučení.

Bakalářská práce je doplněna seznamem použité literatury (celkem 26 titulů včetně
internetových zdrojů). Bibliografický záznam je pouze částečně v souladu s mezinárodními
normami ISO 690:1987 a ISO 690:1997 a pouze částečně odpovídá základním normám ČNS ISO-
1:1996 a ČNS ISO-2: 1999. Odkazy nejsou uváděny pod čarou, ale v závorce za použitým textem.

Celkově považuji práci za svědomitě připravenou, založenou na dobré znalosti řešeného
problému. Práce je napsaná a členěna přehledným způsobem. Autorka se i přes některé nedostatky
dobře orientuje v současné legislativě upravující postavení a vzdělávání středního zdravotnického
personálu v AČR. Oceňuji zvláště její schopnost samostatné "svérázné" interpretace. Úsilí autorky
lze hodnotit i jako velice zdařilý příspěvek pro aplikaci uvedených závěrů do podmínek současné
zdravotnické služby AČR. Doporučuji promyslet a zvážit, po provedené jazykové korektuře a
drobných aktualizačních úpravách v textu a konzultaci s vedoucím práce, možnost publikování
vybraných částí práce ve "Vojenských zdravotnických listech", popřípadě jiném vojensko-
odborném tisku. Dále doporučuji využít tuto bakalářskou práci ve prospěch vedoucích pracovníků
všech stupňů, kteří pracují na úrovni managementu zdravotnické služby AČR a kteří se podílejí na
zabezpečení dalšího vzdělávání zdravotních sester a zdravotníků na posádkových ošetřovnách.

Doporučuji, aby bakalářská práce byla hodnocena jako důkaz úspěšného zakončení studia.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou "velmi dobře".

Přes nesporně pozitivní dojem, který ve mne zanechal "svérázný" a snaživý přístup Kateřiny
Bourkové při zpracování bakalářské práce doporučuji. aby se autorka při obhajobě pokusila
odpovědět na tyto otázky:

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.

ppu«'Dr[J>eter PUDIK

Oponent bakalářské práce
V Hradci Králové 25. května 2006
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