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V předložené diplomové práci se autorka obecně zaměřila na porovnání současného 

systému vzdělávání na zdravotnických školách ve vybraných státech Evropské unie 

s platnými evropskými dokumenty, které mají za cíl harmonizovat vzdělávání zdravotních 

sester. Konkrétně se pak zabývá problematikou spolupráce jednotlivých osob podílejících se 

na praktickém vyučování studentů zdravotnické školy.

Práce je členěna na část teoretickou a praktickou, kapitoly a podkapitoly 

v jednotlivých částech jsou řazeny logicky a vytváří kompaktní text. V teoretické části 

autorka zmiňuje vyčerpávajícím způsobem platnou legislativu vztahující se ke vzdělávání na 

zdravotnických školách a to jak na úrovni evropských dokumentů, tak na úrovni České 

republiky. Velmi ilustrativní je porovnání těchto platných dokumentů a popis jejich 

naplňování v praxi nejen v ČR, ale i ve vybraných zemích Evropské unie. Teoretická část je 

zpracovaná precizně a přehledně. 

V praktické části se autorka věnuje konkrétním problémům na úrovni spolupráce 

student – sestra – učitelka odborné praxe a problematice mentorství, které se v ČR začíná 

pozvolna rozvíjet. V této části popisuje autorka problém, kterému se věnuje, popisuje způsob 

vybírání respondentů, postup výzkumu, zpracování získaných dat a na závěr data interpretuje 

a vytváří závěry pro diskusi. V praktické části také autorka navrhuje doporučení, jak změnit 

zjištěné nedostatky. Tyto návrhy jsou cíleny na organizace, které se podílejí na praktické 

výuce studentů. I tato část je zpracována pečlivě. Jednotlivé problémové okruhy jsou 

doplněny citacemi účastníků výzkumu, což celou práci velmi oživuje a působí přesvědčivě na 

čtenáře. 

Přílohy, které práce obsahuje jsou opět velmi ilustrativní a poukazují na pečlivost, se 

kterou autorka celou práci vypracovala.



Formální úprava práce

Práce splňuje všechny formální náležitosti diplomové práce. 

Stylistická úprava práce

Práce napsána čtivě, stylisticky čistě a přehledně a to i v kapitolách, které se zabývají 

legislativou a obsahují citace částí některých dokumentů.

Náročnost zvoleného tématu

Autorka si zvolila téma, které je jí blízké a z práce je poznat, že se v v problematice 

praktické výuky studentů zdravotnické školy dobře orientuje. Zvolila si problém, který byl 

doposud sice diskutován, ale nikoliv konstruktivně řešen. Výzkumná část je zaměřena na tři 

skupiny osob, které by měly kooperovat při praktické výuce a hledá problémové situace, kdy 

spolupráce nefunguje a příčiny, proč nefunguje. Oceňuji začlenění studentů do výzkumné 

části, protože na jejich názory, bohužel, ostatní zúčastnění často neberou zřetel. Studenti mají 

jen malý prostor k reflexi a sebereflexi proběhlé praktické výuky. 

Prakticky je práce využitelná, autorka předkládá konkrétní návrhy, vedoucí ke 

zlepšení spolupráce sestra- učitelka – student a tím i ke zvýšení kvality praktického 

vyučování. Tato doporučení zaměřuje jak na jednotlivé organizace, které se na výuce podílejí, 

tak navrhuje změny, které jsou společné pro obě organizace. Tyto změny jsou konkrétní a 

v praxi realizovatelné. 

Metodologie výzkumu

Pro realizaci praktické části své diplomové práce si autorka zvolila kvalitativní 

výzkum, který prováděla  formou fokus group,  formou osobních rozhovorů, prostřednictvím 

zúčastněného pozorování a studiem dokumentů. Tento postup, jak jej autorka v práci 

popisuje, odpovídá metodologicky kvalitativnímu výzkumu. Na závadu jsou však stanovené 

hypotézy, které jsou součástí výzkumu kvantitativního. Hypotézy autorka formulovala již 

v projektu diplomové práce a i v práci samotné diskutuje výsledky kvalitativního šetření se 

stanovenými hypotézami. Toto je jediná část práce, kterou autorka nezvládla metodologicky 

správně a je na závadu celé, jinak precizní a prakticky využitelné, práce.



Podněty k obhajobě

1. Jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem? Jaká by byla správná 

formulace v tomto konkrétním výzkumu? 

2. Jaké první kroky vedoucí ke změně v praktické výuce studentů jsou realizovatelné bez 

zásadních organizačních změn a dají se implementovat již nyní?

Hodnocení práce

Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k zásadní metodologické chybě navrhuji 

hodnocení velmi dobře.

V Ústí nad Labem 7.9. 2008 Eva Rohanová




