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Tereza Syrovátková se ve své práci věnuje povinnému profesnímu vzdělávání zdravotních sester. 

To zkoumá z pohledu samotných zdravotních sester s využitím 13 polostrukturovaných rozhovorů 

se sestrami a 3 expertních rozhovorů s odbornicemi na celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) 

zdravotních sester. 

Původně se práce zaměřovala především na věcný obsah politiky (cíl, vývoj a současná podoba 

opatření a hodnocení jeho dopadů nejen na sestry), v průběhu zpracování se však stále více do 

popředí dostávaly i obecnější teoretické otázky týkající se vztahu politik a aktérů, konkrétně 

navazuje na koncepty slabých, latentních, závislých či neviditelných aktérů, tj. aktérů, kteří jsou 

politikou silně dotčeni, ale zároveň se nepodílejí na její tvorbě. Tereza Syrovátková přitom ukazuje, 

že právě to je případ zdravotních sester, které jsou sice jasně vymezenou a početně silnou skupinou, 

nicméně přesto nejsou zapojeni do tvorby politik, které se jich přímo týkají. Tato skutečnost pak 

(minimálně v případě celoživotního vzdělávání) negativně ovlivňuje funkčnost dané politiky. Práce 

tedy přináší zajímavé poznatky jak z oblasti věcné (popsání politiky a jejích dopadů), tak i 

teoretické, a má vysokou přidanou hodnotu. 

Z hlediska zpracování je práce nadstandardní a bez problémů splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci: cíle a otázky jsou srozumitelně formulovány a v práci naplněny; metody jsou 

zvoleny adekvátně cílům, jsou srozumitelně popsány a dobře aplikovány; práce má netriviální 

teoretické uchopení, které je dobře vysvětleno a plně využíváno; struktura je přehledná a logická; 

v práci jsem nenašla věcná pochybení; argumentace je přesvědčivá a podložená velkým množstvím 

relevantní odborné literatury i vlastními věrohodně sebranými a užitými daty; práce je psaná 

kultivovaným jazykem a odborným stylem, je čtivá a bez zásadnějších formálních nedostatků. 

Práce si zaslouží ocenit především v těchto ohledech: 

1. Vysoká přidaná hodnota pramenící jednak z aktuálnosti tématu, ale zároveň i jasného 

teoretického přesahu. Práce přitom přináší i jasné praktické poselství týkající se vyššího 

zapojení zdravotních sester do tvorby zdravotní politiky a možná už její samotné 

zpracovávání může mít dopady na podobu politického procesu, protože, jak autorka sama 

reflektuje, skrze rozhovory bylo zaseto semínko politické emancipace sester. 

2. Poctivá snaha autorky o vypořádání se s teoretickým uchopením, přičemž to u dané práce 

vůbec nebyla jednoduchá úloha. Jedná se totiž primárně o věcné téma vycházející 

z existujícího veřejněpolitického problému, kde většinou není možné jednoduše aplikovat 

jeden teoretický přístup.  

3. „Vědecký cit“ autorky, který se projevuje např. v metodologické kapitole, kde autorka 

vychází z odborné literatury, tuto však jen slepě nekopíruje, ale tvořivě upravuje tak, aby 

odpovídala zvoleným cílům, teoretickému uchopení i charakteru dat. Pouští se i do 

polemiky s některými metodologickými doporučeními (str. 31), přičemž její argumentace je 



 

 

 

promyšlená a podložená. Velmi hezká je také diskuse způsobů zajištění kvality výzkumu, 

která by dle mého názoru bez problémů obstála i v práci doktorské. 

I přes nesporně vysokou kvalitu práce v ní lze najít drobné nedostatky: 

1. Záběr je hodně široký a cíle různorodé. Práci se i přes široké rozkročení podařilo udržet jako 

konzistentní a funkční celek, ale části nejsou zcela vyvážené a ne všechny postupy jsou 

rovnocenně popsány (např. chybí metodologická reflexe postupu při plnění popisného a 

kontextuálního cíle č. 1, tj. postupy uplatňované v kapitole 6.1).  

2. V práci jsou drobné formální nedostatky jako chyby v interpunkci (str. 47, 66, 69, 73, 83, 

89), typografické nedokonalosti (spojovník místo pomlčky u některých intervalů), 

nedoladěný formát tabulky 4 (v jednom sloupci velké X místo malého), ojedinělé překlepy i 

pravopisné chyby (str. 70). Dle mého názoru také není vhodné používat zkratky 

v nadpisech. 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. Dále autorce doporučuji, aby části práce zkusila zpracovat do 

formy odborného článku. 
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