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Posudek na bakalářskou práci na téma:

Motivace zdravotních sester pro vstup a další službu v armádě české republiky

Zpracovatel: Jaroslav Žďára

1. Volba tématu je velmi aktuální, protože vzhledem k profesionalizaci Armády
České republiky v současné době vstupuje do ní větší množství civilních osob,
které byly připravovány na civilních školách pro výkon sesterské práce
v nemocnicích a ordinacích civilních lékařů.

2.Práce je zpracována v rozsahu 84 stran a rozčleněna do 7 kapitol včetně
závěru. V teoretické části je věnován prostor pro pohled do historie práce
vojenských zdravotníků, především zdravotních sester a je představeno jejich
působení v jednotlivých etapách vývoje naší společnosti.Autor kladně hodnotí
sytém přípravy vojenských zdravotních sester ,které oproti minulosti mohou
dosahovat i vysokoškolského stupně vzdělání, jak bakalářského, tak i
magisterského.
Kvalitně definuje jednotlivé termíny používané v ošetřovatelství jako vědní
disciplíně s bohatými literárními odkazy a rovněž vysvětluje termíny důležité
pro předloženou bakalářskou práci, jako je motivace,uspokojování potřeb a
motivace k výkonu práce, což prezentuje několika dostupnými teoriemi v této
oblasti s výčtem stimulačních prostředků a oblastí využívaných v řídící práci a
vhodných pro empirickou část diplomové práce.

3.V empirické části práce byla řešena problematika motivace zdravotních sester
ke vstupu do armády. Byl zpracován dotazník, který byl rozeslán vybrané
skupině vojenských zdravotních sester (70) s návratností 51% na základě
anonymního dotazníku.Cílem bylo stanovit faktory, které nejvíce ovlivnily vstup
sester do AČR a které je udržují v setrvání v armádě.připadně vedou kjejich
rozhodnutí armádu opustit.Zajímavým zjištěním bylo, že na dotaz týkající se
životních hodnot ve vztahu k práci-bylo vedle zdraví,úspěšnosti , stálé a
užitečné práce hodnoceno materiální a finanční zabezpečení.
Lehce zavádějící se jeví otázka průzkumu týkající se použití zbraně.Podle
Ženevských úmluv pracovníci červeného kříže-lékaři a zdravotníci nejsou nikdy
bojovníky a zbraň by použili jen v případě krajní nouze k sebeobraně.
Překvapující je výsledek týkající se hodnot respondentů názoru na prestiž AČR,
které je spíš v negativnější části hodnocené škály.
Výsledky z výzkumu jsou kvalitně prezentovány, někdy méně srozumitelně, ale
s převahou kladného hodnocení. Graf č. 15 na str. 54 je rozpor v uvedení
hodnotící škály(není jasné, zda škála byla deseti- nebo pěti-stupňová) .Termín



solitérní práce (představující opak práce v kolektivu) bych doporučil nahradit
termínem individuální.
Na str. 59 je málo srozumitelná věta:"Je častý nezájem nadřízených o rodinné
problémy podřízených ,a když už jsou, tak jen otázkou kdy budou v práci a
hrozbou neprodloužení závazku."
I další věty empirické části jsou někdy formulačně ne zcela pochopitelné-
Překvapivé jsou odpovědi na dotazy týkající se žen v armádě, i když byl
dotazník vyplňován převážnou většinou ženami(27 z 36), tak více jak 50 %
odpovědí bylo, že ženy do armády nepatří,neměly by být vojáky. Tato odpověď
by si zasloužila větší komentář a ne pouze citování výsledku výzkumu.
Nesouhlasím s tvrzením autora na straně 65 "Sestra v armádě má nejen pomáhat
potřebným a životy chránit,ale v případě potřeby musí umět i život vzít .... "
Tuto myšlenku by měl zpracovatel vysvětlit při obhajobě práce.
Z šetření a závěrů autora vyplývá, že hlavním motivačním faktorem je finanční
ohodnocení.Některé věty, např. na-str.72173 nejsou dobře stylisticky pojaty a
nejsou tedy dobře pochopitelné.Na str. 74 je uvedeno, že 39 dotazovaných
udává, "že armáda splnila jen část jejich předpokladů,kdy tato část byla spíše
pozitivní. ..... neboť sestry jsou schopny hodnotit AČR nejobjektivněji."
Rovněž doporučuji vysvětlit.

4.Celkově ale práce ukázala, že autor alespoň částečně zvládl zpracování
samostatné práce a může být jistým vodítkem pro další zpracovatele obdobného
tématu.

5.Práce s literaturou: bylo použito celkem 14 literárních zdrojů, většinou
z posledního období a velmi kvalitně použita při citacích.

6.Přílohy a grafy jsou na velmi vysoké úrovni a vhodně doplňují textovou část
práce

7.Práci lze i přes uvedené nedostatky přijmout a dotazy k objasnění jsou
uvedeny výše- týkající se zbraní a sesterského povolání,
Navrhnout, jak zlepšit motivaci a rovněž i informovanost o službě v armádě
především u zdravotních sester

8.Práci hodnotím jako Velmi dobrou.

V Hradci Králové 19.5.2006
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