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Posudek na diplomovou práci

Marcela Jindříšková:
Kouření sester jako problém

VOLBA TÉMATU:
Toto téma je velice aktuální, zvláště v posledních letech se postoj společnosti ke kuřákům
mění. Studentka se rozhodla pracovat s tématem kouření - ve své práci se věnovala kouření
sester. Seznamuje nás s historií kouření, složením tabákového kouře, riziky kouření, závislosti
a neopomenula zakomponovat i způsoby odvykání kouření.

EMPIRICKÁ ČÁST:
Výzkumný problém byl zcela jasně definován. Výzkum probíhal na chirurgickém, interním,
gynekologickém a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V Městské Masarykově
nemocnici v Jilemnici.
Výzkumný nástroj: anonymní dotazník.
Celkem bylo rozdáno 70 dotazníků, předchozí předvýzkum byl proveden u lOti respondentů.
Dotazník vyplnilo 65 respondentů. Dotazník byl rozdán sestrám, které pracují ve
dvousměnném provozu. Vzorek respondentů považuji za dostatečný.

PREZENTACE VÝSLEDKŮ:
Veškerá data byla statisticky zpracována, přehledně zdokumentována v tabulkách a grafech.
Diskuze výsledků je stručná, jasná a výstižná.

ZÁVĚRY PRÁCE:
Závěry práce byly jasně a přehledně zpracovány, zvláště mě potěšila orientovanost na
zdravotní sestry. Tak, jako autorku mne překvapily výsledky některých odpovědí z dotazníku
autorky např.

• počet kuřáků a nekuřáků v dotazované skupině
• kouří sestra více, má-li na starosti více těžce nemocných nebo

umírajících
• měla byste zájem o odvykací program na Vašem pracovišti

Z této práce vyplývá, že je stále velký rozdíl mezi znalostmi a konáním.
Závěr zcela vystihuje věta autorky:
"Pokud si nedokáží zakázat kouření lékaři a vedení nemocnice, tak se zde
bude kouřit i přes zákaz".

LITERATURA:
Autorka zvládla práci s literaturou, citace jsou v textu správně značeny. Je uveden bohatý
seznam použití literatury. Přílohy jsou srozumitelně řazeny, popsány.
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Práce je zpracována na vysoké úrovni, v mnohém mě obohatila, doporučovala bych autorce
publikovat svoje výsledky v některém z odborných časopisů a seznámit kolegyně s prací na
seminářích, kongresech apod.

OTÁZKY:
Ia, Čím si myslíte, že je způsoben tak malý zájem respondentů o odvykací kůru ?
1b. Přemýšlela jste o tom, jaký stimul by musel motivovat kuřačky k podstoupení odvykací

kůry ?

KLASIFIKOV ÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE OPONENTEM:
možnosti: výborně

velmi dobře
dobře
práce nesplňuje požadavky, je třeba ji přepracovat

Zpracovala: Bc. Martina Oborníková

V Hradci Králové, 17.5.2007


