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Souhrn
Téma diplomové práce Deník odborné praxe jako nástroj efektivní praktické výuky studentů
navazujícího magisterského studia je velice aktuálním z toho důvodu, že je připravována
reakreditace navazujícího magisterského oboru Ošetřovatelství v klinických oborech na
Fakultě zdravotnických studií v Plzni - Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Současné
ošetřovatelství si žádá sestru vzdělanou nejen v oblasti teorie, ale i praktických činností a
dovedností. Velkou a důležitou roli ve vykonávání odborné praxe nejen budoucích sester –
magister má Deník odborné praxe, který by měl být vypracován v souladu s platnou
legislativou a obsahovat příslušné informace a náležitosti k odborné praxi studentek.
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Úvod
Moderní ošetřovatelství v současné době klade vyšší důraz a nároky na vzdělanost a osvojení
praktických dovedností a činností sester již během studia. Cesta studentek magisterského
studia k procvičení a ověření praktických dovedností je doprovázena Deníkem odborné praxe
pro navazující magisterské studium v klinických oborech. Deník odborné praxe pro navazující
magisterské studium, by měl být proto efektivním nástrojem a působit jako průvodce a rádce
praktických, edukačních i manažerských činností vykonávaných studentkou v průběhu
vysokoškolského studia.

Cíl diplomové práce
Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit a zmapovat efektivitu, spokojenost,
srozumitelnost a praktičnost Deníku odborné praxe pro navazující magisterské studium v
klinických oborech, nejen z pohledu studenta, ale i mentora, který doprovází a hodnotí
studenta v rámci jeho praktické výuky. Diplomová práce dává prostor studentům
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magisterského studia i mentorkám podílet se na novém Deníku odborné praxe a zvýšit tímto i
úroveň vedení záznamů odborné praxe magisterského studia.

Metodika výzkumu
Výzkumné šetření bude probíhat v roce 2015 od května do prosince formou dotazníkové
metody. V mém zájmu je oslovit charakteristický soubor respondentek navazujícího
magisterského studia ošetřovatelství prvního a druhého ročníku Západočeské univerzity
v Plzni na Fakultě zdravotnických studií a také mentorky odborné praxe ve Fakultní
nemocnici v Plzni, které se podílí na hodnocení odborné praxe studentek a mají také
zkušenosti s Deníkem odborné praxe.

Vlastní text
Aktuálnost tématu mé diplomové práce zvyšuje příprava reakreditace pro navazující
magisterské studium na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Proto
je zapotřebí provést v deníku odborné praxe několik úprav a změn, které by odpovídaly platné
legislativě a vyhovovaly jak mentorkám, které hodnotí odbornou praxi, ale současně i
studentkám daného oboru, které s tímto deníkem odborné praxe také pracují. Absolvování
odborné praxe je nutností k získání odborné specializace v příslušném oboru, která je udílena
po úspěšném dokončení magisterského studia. Odborná praxe jako taková je dána a určena
legislativou a to Nařízením vlády č. 31/2010 Sb., kdy odbornou povinnou praxi musí
studentka vykonávat na akreditovaných pracovištích. Navazující dvouleté magisterské
studium Ošetřovatelství v klinických oborech na Fakultě zdravotnických studií v Plzni
probíhá pouze v prezenční formě studia. Studentky se vzdělávají a rozšiřují své poznatky a
dovednosti nejen v oblasti ošetřovatelství, ale i klinických oborech. Dále je program zaměřen
na výzkumnou činnost, mentorství a management. Studium je ukončeno státní závěrečnou
zkouškou z daných předmětů, praktickou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Závěr
Výsledným produktem diplomové práce bude inovovaný Deník odborné praxe pro navazující
magisterské studium zpracovaný dle platné legislativy, požadavků, připomínek a návrhů nejen
ze strany studentek, ale i mentorek. Nově inovovaný Deník odborné praxe pro magisterské
studium bude vytvořen v návaznosti na Deník odborné praxe pro bakalářské studium.
Současně je i velký zájem nejen můj, ale i ze strany vedoucí práce PhDr. Jany Horové převést
tento deník i do elektronické podoby. Dle mého názoru elektronická verze deníku odborné
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praxe by mohla zvýšit úroveň a zjednodušit komunikaci v oblasti praxe mezi studentkou,
mentorem a fakultou.
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