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Téma celospolečensky i profesně (výsledky výzkumu autorky potvrzují, že kouří téměř
polovina sester) velmi aktuální a to z hlediska problematiky kouření u zdravotních sester
i z hlediska dopadu kouření obecně.
• Teoretická část
V teoretické části autorka úvodem seznamuje s historii kouření (což považuji za velmi
pozitivní), uvádí složení tabákového kouře, rizika kouření, problematiku .odvykán'
kouření" a techniky "odvykání kouření". Cílem teoretické části bylo popsat termín kouření
a problematiku s tím spojenou, což se autorce bez výhrad podařilo.
• Empirická část
Výzkum problematiky kouření byl prováděn v Městské Masarykové nemocnici v Jilemnici.
Dotazník vyplnilo 65 respondentů. Výzkum je pro rozsah dané práce dostatečně
reprezentativn í.
• Závěry práce
Autorka si stanovila 5 cílů práce a v závěru zhodnotila výsledky, které výzkumem získala.
Tyto lze sumarizovat tak, že ubývá zdravotních sester - kuřaček. Zdravotní sestry mají
zájem o odvykací program a staví se k němu pozitivně, měly by ovšem zájem o speciální
program na pracovišti. Přesto, že jsou sestry přesvědčeny o škodlivosti kouření, mnohé
svůj postoj ke kouření svou vlastní vůlí nedokáží ovlivnit. Autorka zdůrazňuje nutnost
zařadit edukaci o škodlivosti kouření i do základní péče o klienty ve zdravotnických
zařízeních.
• Literatura a práce s literaturou:
Autorka pracovala s aktuální českou i zahraniční literaturou, pro bakalářskou práci
v dostatečném rozsahu. Kladně lze hodnotit, že pracuje také s právnickou literaturou
(zákony vztahující se ke kouření).
• Kvalita příloh
Bez připomínek
• Celkové stanovisko
Autorka si stanovila aktuální cíle a k jejich vyhodnocení směřovala teoretická i praktická
část práce. Pozitivně lze hodnotit, že ke zpracování práce přistoupila z širšího úhlu

/

pohledu: historického, celospolečenského,
.problérnu kouření u zdravotních sester".

profesního.

Zamýšlí

se také nad příčinami

Práce splňuje formální i obsahové požadavky kladené na bakalářskou práci.
Doporučuji k obhajobě.
Navrhuji, aby se autorka u obhajoby případně zamyslela, co je důvodem kouření
u zdravotních sester z jejího subjektivního pohledu a zkušenosti.
Celkové hodnocení:

výborně

Datum: v Hradci Králové dne 14.5.2007
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