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1. Volba tématu

Velmi aktuální, probíhající změny v našem ošetřovatelství naráží na různá úskalí, a právě
staniční sestry velmi ovlivňují úspěšné zavedení změn do praxe.

2. Teoretická část

Obsahuje 29 stran, které jsou rozdělené do 4 celků, autorka přehledně a srozumitelně popisuje
management obecně i v ošetřovatelství, osobnost manažera a roli staniční sestry jako
manažera "první linie". V poslední kapitole je rozebrána strategie změny, odpor ke změnám a
procesy vedení a řízení změn.

3. Empirická část

Obsahuje 28 stran, cílem empirické části bylo zmapovat vnímání změn staničními sestrami,
jejich podíl při zavádění změn, vyhodnotit nejčastější překážky a chyby při uskutečňování
změn a definovat vhodné přístupy k realizaci nových metod. K výzkumu autorka použila
nestandardizovaný dotazník, který byl rozdán mezi staniční sestry několika nemocnic, na
pracoviště s různým oborovým zaměřením. Vyplnění dotazníku bylo anonymní a dobrovolné.

Výsledky výzkumu autorka prezentuje v tabulkách a grafech. Alarmující je zjištění, že 12%
dotázaných staničních sester nepoužívá na svých pracovištích ošetřovatelskou dokumentaci,
15% nepracuje dle ošetřovatelských standardů a systém skupinové péče není uplatňován u
24% dotázaných staničních sester. Otázku č.4 autorka chybně formálně zpracovala (délka
praxe 46 let a více místo 16 let a více).

V diskusi autorka hodnotí cíle práce, avšak bylo by vhodné zařadit více jejích vlastních
postřehů, názorů a doporučení ke každé otázce výzkumu.

4. Závěr práce

Shrnuje téma bakalářské práce a zdůrazňuje významnou roli staniční sestry v procesu
zavádění nových metod, postupů a změn do praxe. Proto si uvědomme vážnost funkce
staniční sestry, zaměřme se na jejich kvalitní motivaci a náležité ohodnocení.

5. Literatura a práce s literaturou

Použitá literatura byla vhodně vybrána, autorka uvádí 22 titulů.
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6. Kvalita příloh

/ Přílohou je použitý dotazník výzkumu, náplň práce staniční sestry v nemocnici, kde autorka
pracuje a fotodokumentace kolektivu spolupracovníků.

7. Celkové stanovisko oponenta

Bakalářská práce je po obsahové stránce zpracována zdařile, vidím nedostatky ve formální
úpravě (řada překlepů, chybné číslování příloh) a v poměrně málo obsažné diskusi.

Otázky:
1. Co je chápáno emocionální inteligencí a jak se projevuje?

v 2. Čím může být oslabena autorita manažera?
v 3. Jaké motivační prostředky (hmotné a nehmotné) využíváte ve své funkci staniční sestry?

8. Hodnocení

Klasifikuji: velmi dobře

V Hradci Králové, dne 18.5.2007 Bc. Alex:ahdřa-HoráčFová
v. s. chirurgické klinfky
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