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1. Obsah a struktura práce
Téma práce  a  jeho vhodnost  odpovídají  odbornému  zaměření  katedry.  Cíle  práce:

analýza vzdělávacích potřeb všeobecných sester v Psychiatrické nemocnici Bohnice (dále jen
PNB) a testování speciální metodiky, která byla upravena pro tento účel.  Bakalářská práce
má dva podcíle: testování metodiky jako vhodného nástroje pro výzkum vzdělávacích potřeb
personálu v PNB a dále zjištění a analýza vzdělávacích potřeb všeobecných sester v PNB.
Oba podcíle  jsou jasně zformulovány a dostatečně  zdůvodněny.  Shrnutí  struktury práce v
úvodu podle členění na jednotlivé kapitoly a jejich části prokazuje opodstatněnost uspořádání
materiálu v souladu s deklarovanými cíli. Členění je logické. Postup výkladu je pochopitelný
a přehledný.  Příloha – upravený dotazník speciální metodiky – je informující a opodstatněná.
Rozsah textu odpovídá požadavkům.     

2. Odborná úroveň
Plánované cíle jsou formulovány smysluplně a adekvátně. Autorka poukazuje na stav,

kdy sice existuje "ideální model sestry" dobře rozpracovaný v odborné literatuře, ale nejsou
poznatky o skutečné  situaci  v  oboru v této oblasti.  Cíle  jsou zvlášť  aktuální  vzhledem k
zahájení reformy psychiatrické péče v ČR a novelizaci zákona o odborných požadavcích na
nelékařské  zdravotnické  pracovníky.  Průběh  a  závěry  výzkumu  ukazují,  že  v  oblasti
zjišťování vzdělávacích potřeb existují překážky, které spočívají v objektivních faktorech –
nedostatek  personálu  a  s tím  související  náročnost  organizace  pracovních  procesů  a
nedostatek času pro pracovní sebereflexi,  a v subjektivních faktorech – neschopnost  nebo
neochota  personálu  se  zabývat  sebereflexí  v  oblasti  vlastních  vzdělávacích  potřeb.  Přes
komplikace,  které  vznikly  vzhledem  k  nečekaně  malému  počtu  vrácených  vyplněných
dotazníků, bylo podcílů a cílů dosaženo. Informace od respondentů v dotazníkovém šetření
všeobecných  sester  byly  doplněny  informacemi  z  další  použité  metody  –  rozhovorů  s
vybranými experty. Tento postup byl v bakalářské práci řádně zdůvodněn. V rámci dosažení
cílů byly formulovány čtyři hypotézy a všechny byly v závěru výzkumu potvrzeny. Způsob
dosažení  cílů  byl  relevantní  a  vhodně aplikován.  Autorka  vycházela  z  dosavadního  stavu
poznání  v  oblasti  vzdělávacích  potřeb  všeobecných  sester  v  psychiatrii,  který  je  možné
definovat  jako  "ideální  stav",  jež  prozkoumala  v  teoretické  části  práce  a  porovnala  se
skutečnostmi zjištěnými během výzkumu.  Zde se ukázal rozpor mezi  popsaným žádoucím
("ideálním") stavem a realitou konkrétního pracovního prostředí. Na druhou stranu se použití
dotazníku ze speciální metodiky neosvědčilo, proto nemohla být metodika doporučena jako
vhodný nástroj pro aplikaci v psychiatrických zařízeních.  Přínos bakalářské práce vidím v
testování metodiky (dotazníku) při hledání vhodného nástroje pro sběr dat v oblasti zjišťování
vzdělávacích potřeb, dále ve zmapování problémových oblastí souvisejících se vzděláváním
všeobecných  sester,  jak  v  měkkých  dovednostech,  tak  i  v  odborných  kompetencích
psychiatrické sestry. V širším kontextu bakalářská práce propojuje do souvislostí tyto důležité
otázky: práva klienta, mocenské vztahy mezi klienty a personálem psychiatrických nemocnic,
stigmatizace  a  tabuizace  psychiatrického  oboru  a  význam  celoživotního  vzdělávání
všeobecných sester v psychiatrii.  Toto jsou nutné podmínky a podstata kvality psychiatrické
péče  a  kvality  života  psychiatrických  pacientů.   I  vzhledem  k  tomu  je  bakalářská  práce
aktuální a přínosná v době zahájení reformy systému psychiatrické péče.   



3. Práce s literaturou
Práce s literaturou odpovídá zásadám etiky vědecké práce, a to včetně uvedení citátů,

či parafrázování. Formy jejich odkazování a podoba bibliografických citací a jejich seznamu
reflektují platné bibliografické normy. Silnou stránkou práce je, co se týče programových a
normativních  dokumentů,  že vychází  z posledních možných aktualizovaných zdrojů – jak
tištěných, tak i elektronických; dále maximálně využívá dostupných relevantních prvotních
zdrojů k uvedené problematice, aktivně pracuje s cizojazyčnou literaturou a cituje ve vlastním
překladu s uvedením originálního znění; vzhledem k problematice je přínosem využití i jiných
zdrojů informací – filmy a TV pořady. Počet položek je odpovídající. 

4. Grafické zpracování
Grafická  podoba textu,  úprava  stránek a  nadpisů  je  kvalitní.  Grafy a  tabulky jsou

přehledné.

5. Jazyková úroveň
Bakalářská práce je napsána srozumitelným jazykem s použitím vhodných odborných

termínů a pojmů, které jsou vždy definovány. Autorka se vyjadřuje věcně, používá spisovný
jazyk. Korektura textu byla provedena kvalitně.

6. Podněty k rozpravě
Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem –  jak vidí  autorka  postupný vývoj  v  oblasti

celoživotního vzdělávání všeobecných sester v psychiatrii, hlavně v měkkých kompetencích? 

7. Závěrečné hodnocení práce
Bakalářská  práce  formálně  a  obsahově odpovídá  požadavkům na závěrečnou práci

bakalářského studia, tematicky odpovídá odbornému zaměření katedry. Téma je aktuální, cíle
jsou formulovány jasně,  je  jich dosaženo.  Závěry výzkumu potvrzují  hypotézy a  zároveň
poskytují  další  témata  pro  výzkum  související  s  celoživotním  vzděláváním  odborného
personálu v psychiatrii, a nejen zdravotních sester. Malá návratnost dotazníků ukázala potřebu
hledání  jiných  metod  a  nástrojů  sběru  dat  pro  zjištění  a  analýzu  vzdělávacích  potřeb.
Rozhovory s experty potvrdily potřebu systémových změn, bez kterých nelze překonat rozpor
mezi žádoucím a reálným stavem v otázkách dovedností a kompetencí všeobecných sester v
psychiatrii. Práci doporučují k obhajobě. Navrhuji známku "výborně".      

V Praze dne 23. 8. 2016
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