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Autorka: Bc. Tereza Syrovátková   

 

Aktuálnost tématu: Správně vyškolení profesionálové jsou jedním ze základních předpokladů, aby 

současné zdravotnické systémy byly schopné uspokojovat  potřeby všech občanů dané země 

(Collins, 2011). Nejvíce se to týká právě zdravotních sester a lékařů. Autorka si z tohoto pohledu 

zvolila téma vysoce aktuální a v mezinárodním diskurzu hojně diskutované.  

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si stanovuje tři základní uchopitelné cíle: „Zmapovat systém 

celoživotního vzdělávání zdravotních sester v České republice,  zhodnotit stávající podobu systému 

celoživotního vzdělávání zdravotních sester a popsat zdravotní sestry jako aktéra veřejné politiky“. 

Každý jednotlivý cíl  má logicky provázán s dobře strukturovanými výzkumnými otázkami.  

 

Konceptuální ukotvení práce: Autorka příkladně vysvětluje (včetně grafického znázornění), jaká 

je logika využití teoretických konceptů v rámci sledované komplexní problematiky. První část 

konceptů souvisí s policy. Autorka zde rozebírá celoživotní vzdělávání sester obecně a celoživotní 

vzdělávání jako veřejně politické opatření (kam autorka zahrnuje typologii aktérů, „kteří mohou mít 

na politice zájem“, zvláště se pak věnuje zdravotním sestrám jakožto aktérovi sledované politiky a 

nakonec se zaměřuje na policy transfer a europeizaci ve vztahu k tématu). Druhá část teoretického 

ukotvení nahlíží na zdravotní sestry jako na aktéry, kterých se daná politika dotýká. Autorka 

výborně pracuje se zvolenými teoriemi a vztahuje je k výsledkům své práce.   

 

Metodologie: Autorka vhodně zvolila kvalitativní metodický přístup. Má důkladně promyšlenou a 

transparentně popsanou metodologii, kdy pracuje s relevantní českou i zahraniční literaturou.  

Oceňuji také volbu respondentů jak z řad zdravotních sester (13 rozhovorů), tak i relevantních 

expertů (3 rozhovory). Zvolené metody pomohly autorce k zodpovězení výzkumných otázek. 

  

Obsah práce:  Práce je přehledným způsobem strukturována do osmi logicky na sebe navazujících 

kapitol. Ve páté kapitole věnované vývoji celoživotního vzdělávání sester v ČR prokazuje studentka 

analytickou dovednost a  schopnost odborné argumentace na vysoké úrovni. Pracuje zde s četnými 

veřejněpolitickými dokumenty a odbornou literaturou. Šestá a sedmá kapitola jsou ukázkovým 



 

 

 

příkladem zpracování kvalitativního výzkumu, včetně vysoce odborné diskuse výsledků.  Autorka 

vhodně kombinuje výsledky vlastního empirického šetření a hluboké znalosti problematiky získané 

studiem četné literatury.  V závěru práce autorka komplexně zodpovídá otázky, které si položila 

v úvodu práce.  

 

Formální úprava práce: Celá práce je napsána kultivovaným odborným jazykem. Velmi oceňuji 

autorčinu preciznost, která se promítá do celého zpracování diplomové práce včetně používání 

názorných schémat a grafů a vynikající technické zpracování.  

 

Celkové hodnocení práce: Navrhovaná práce bohatě splňuje požadavky na diplomovou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji jako 

„výbornou“. 

 

V Praze dne 15.6. 2016          Mgr. Karolína Dobiášová 

                         oponent práce 

  


