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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:

Autorka Petra D´mello vypracovala bakalářskou práci na téma: Profesní vzdělávání a
kompetence všeobecných sester. Téma hodnotím za přínosné, aktuální a v současné době
velmi diskutované, protože záslužná profese všeobecných sester v dnešní době je bez diskuzí
podceňována, podhodnocena a všichni víme, že začíná být alarmující stav nedostatku
všeobecných sester, který má dopad na zdravotnická zařízení v celé ČR. Začínají se omezovat
provozy a uzavírat části oddělení.
V teoretické části jsou popsána nejdůležitější teoretická východiska k dané problematice.
Autorka zmapovala profesní vývoj a kompetence sester, uvedla přehled vzdělávacích
programů, kterými je možno dosáhnout kvalifikace všeobecné sestry a specializace v oboru a
v neposlední řadě nás seznámila s navrhovanou novelizací zákona č. 96/2004Sb.
Výzkumná část byla vypracována na základě stanovení tří cílů a tří výzkumných otázek s dotazníkem
vlastní tvorby. Metodika práce dostatečně popisuje průběh výzkumu a prezentace výsledků
prostřednictvím použitých grafů a tabulek vhodně interpretuje získaná data, která jsou porovnána
s výsledky jiných výzkumů. Na závěr studentka na základě zjištěných informací uvedla několik
vhodných doporučení pro všeobecné setry, doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví České
republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, pro managment zdravotnických zařízení a
pro profesní zdravotnické organizace.
Svoji práci studentka zakončila dodatkem, že po vypracování bakalářské práce došlo dne 26. 4. 2017
na 56. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení návrhu zákona č.
96/2004 Sb. ve třetím čtení.
Práce je pěkně zpracovaná, čtivá a oceňuji praktický výstup práce, velké množství literárních zdrojů
včetně zahraniční literatury. Práci doporučuji k obhajobě.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:

1. Jaké výsledky považujete ve Vašem šetření za nejvýznamnější?
2. Máte nějakou představu, jak byste Vy sama motivovala všeobecné sestry do aktivit a členství
v profesních zdravotnických organizacích?
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