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Hodnocení bakalářské práce.

Název práce: Sorrorigenie

Autorka: Mgr. Michaela Votroubková 4.ročník bakalářského studia LF UK
Praha v Hradci Králové

Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová

1. Autorka si zvolila jako téma své bakalářské práce problematiku poškození pacienta
zdravotníkem. Volba tématu je velmi dobrá, jedná se o aktuální téma. Získané poznatky jsou
dále využitelné pro praxi.

2. V teoretické části autorka jasně a široce zpracovává problematiku. Nechybí zde podstatné
kapitoly, jako příčiny a zdroje poškození pacienta, syndrom vyhoření. Podstatnou část věnuje
vztahu zdravotník - pacient a velmi erudovaně zpracovala kapitolu prevence vzniku
sorrongeme.

3. Cílem výzkumu bylo zjistit, zdali se pacienti setkali se sorrorigenií u vlastní osoby nebo u
osob jiných. Jaké následky toto poškození u nich mělo a jak nahlíží na současnou úroveň
kvality v poskytování ošetřovatelské péče sestrami.Výzkum prováděla autorka pomocí
standardizovaného rozhovoru s pacienty ve FN v Hradci Králové. Vzorek respondentů
zahrnoval osoby ve věku od 31 do 82 let, obou pohlaví s převážně středoškolským vzděláním
Autorka zjistila, že všichni účastníci rozhovoru se setkali s poškozováním sestrou a z toho
usuzuje, že tato problematika je nanejvýš aktuální. Dodává, že více vnímavější a citlivější
jsou ženy, více si vybavují detaily a také se poškozením více trápí. Návrhy na zlepšení péče se
v mnoha bodech shodují. Je kladen důraz na zvýšení počtu sester, vyšší mzdy,větší počet
pomocného personálu. Vyplynulo i další opatření a to je pořádání psychologických seminářů
zaměřených na prevenci patologického jednání na pracovištích ošetřovatelské péče.

4. Výsledky, které autorka získala jsou dále využitelné, dodávají práci na věrohodnosti a
smysluplnosti.Analýza dat splňuje všechny potřebné náležitosti, je srozumitelná. Závěr práce
potvrzuje zaujetí autorky pro zvolené téma. Práce ukazuje, jak významné místo zaujímá
problematika vztahu: sestra - pacient.

5. Autorka prokázala vysokou schopnost pracovat s odbornou literaturou
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6. Formální úprava práce - bez připomínek

7. K práci jsou přiloženy tři přílohy.

8. Závěr: Domnívám se, že zaměření práce mělo pro autorku velký praktický význam, neboť
předložila širší pohled na problematiku poškozování pacienta sestrou. Sama autorka říká, že
tato problematika otevírá mnoho příležitostí k výzkumu, a jeden z nich by obsahoval i
rozhovory se sestrami a zohledňoval i jejich pohled na daný problém.

Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:

1. V čem Vás práce nejvíce ovlivnila?

2. Jak si představujete monitorovat sesterské chyby?
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