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Jana Klicperová: Profesionální zátěž sálových sester - instrumentářek

Volba tématu:
Profesionální zátěž sálových sester - instrumentářek je mnohostranná a významná, proto téma považuji za velmi
vhodné. Profesionální zátěž je multifaktoriální, Řešitelka vybrala psychosociální konext s důrazem na stres.

Teoretická část:
Teoretická část je zpracována pečlivě a systematicky. Čerpá z literatury, definuje stručně a jasně stres a
jednotlivé faktory stresu. Věnuje se teoreticky pracovním stresorům a příčinám psychického zatížení
vyplývajícího z vlastní práce sestry. V teoretické části zmiňuje dvě práce a jejich výsledky týkající se stresovou
odezvou na pracovní podmínky, životosprávu, problematiku ergonomie práce sálových sester. Teoretická část je
zpracovaná velmi pěkně a pečlivě.

Empirická část:
Práce sleduje vytýčené cíle deskriptivní povahy. V metodice výzkumu není uvedeno jak byl tvořen dotazník a
chybí zmínka o způsobu hodnocení otázek. Dotazník je velmi dobře koncipován, hodnocení je ale velmi
jednoduché, striktně deskriptivní. Obvykle se ve škálových otázkách preferuje grupování a tím se získávají
jasnější a jednoznačnější výsledky. Výsledky výzkumu jsou pečlivé, podrobné, graficky přehledně zpracované.
Nemohu se však ztotožnit s částí srovnávání mezi jednotlivými klinikami - jedná se o velmi malá čísla a
srovnávání přesahuje hluboce rozsah a možné očekávání práce. V diskuse není přesvědčivá, je velmi málo
uplatňovaná velmi dobrá teoretická průprava.

Závěry práce:
Závěry práce jsou nekonkrétní. Zabývají se najednou pohledem pacienta na práci instrumentářky. Chybí souhrn
výsledku empirické části s dalšími směry výzkumu, doplnění, nápravných opatření, které by bylo možné dále
aplikovat ve zkoumané kohortě zdravotnických pracovníků z hlediska například prevence profesionální zátěže
sálových sester.

Literatura a práce s literaturou:
Výběr literatury je relevantní zkoumané problematice. Využity byly učebnice, časopisy, zdroje na webu. Česká i
zahraniční literatura.

Kvalita příloh:
V příloze je pouze dotazník.

Práce je trochu asymetrická, výtečně zpracovaná teoretická část není dostatečně zhodnocena v diskusi a závěrech
empirické části.

K diskusi navrhuji:
I.) V empirické části jste zjistila, že sálové sestry nejčastěji hodnotily jako významně zátěžovou situaci

z hlediska pracovního stresu obavy z nákazy od pacienta s MRSA, VHB a TBC. Jakou intervenci by jste
volila za použití Vašich znalostí z bakalářského studia obecně.

2.) Jaký význam má v prevenci pracovního stresu zdravé sebevědomí, sebe úcta a sebehodnocení - využijte
poznatků z empitrické části Vaší práce.
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