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Oponentský posudek na bakalářskou práci

Andrea Kalousová: Stresory působící na všeobecné sestry na JIP, 2009

Práce Andrei Kalousové se zabývá důležitým tématem stresorů, působících na všeobec-
né sestry na lIP. Téma bylo dobře zvoleno pro jeho stálou aktuálnost a prospěšnost, zejména
v prevenci psychické i tělesné ochrany sester.

Teoretická část je sepsána na 20 stranách a tvoří přibližně čtvrtinu práce. Obsahuje jed-
nu rozsáhlou kapitolu, nazvanou Charakteristika problému, rozčleněnou na třináct dílčích
podkapitol, v nichž autorka prokázala dostatečnou znalost tématu, kterým se chce empiricky
zabývat. Zvolila i adekvátní literaturu a projevila schopnost s ní dobře pracovat.

Empirická část je založena na seriozním šetření. Jasně je defmován cíl, rozpracovaný ve
třech dílčích záměrech. Autorka se ztotožnila se smíšeným modelem výzkumu podle Hendla
2005, který umožňuje použití kvalitativního i kvantitativního metodologického postupu záro-
veň. Základní metodou je anketa nazvaná Dotazník pro pracovníky na ARO (dotazník absol-
ventské práce 1999.) Vhodně a zajímavým způsobem je doplněn projektivní technikou obráz-
ku duševní imunity. Jednoznačně však nevyplývá, zda je z absolventské práce převzatý do-
tazník původní prací autorky, nebo zda b)/zcela nebo částečně převzat z jiných zdrojů (viz
příloha 1 a 2).

Soubor je tvořen dostatečně obsáhlým počtem 86 respondentů, pracujících na lIP na
sedmi pracovištích FN v Hradci Králové. Výsledky, plynoucí ze zadaného dotazníku, jsou
přehledně uspořádány v padesáti dvou tabulkách a sloupcových grafech na základě procentu-
álního vyjádření. Doplněny jsou vždy krátkým slovním vyjádřením. Originálním doplněním
jsou kresebně vyjádřené představy respondentů "duševní imunity" a přisuzování strategií vy-
užívaných v boji proti stresu.

Diskuse je sepsána na 6 stranách, dotýká se nejzávažnějších, mnohdy až překvapivě
kladných a potěšujících zjištění. Autorka v ní prokázala schopnost odborné analýzy.

Závěry i anotace odpovídají požadavkům na bakalářskéh práce a správně reflektují nej-
důležitější výsledky.

Seznam použité literatury je tvořen 17 knižními prameny, doplněnými citacemi z perio-
dik a elektronických zdrojů. Vybrány byly adekvátně. Autorka prokázala, že s nimi dobře umí
pracovat.

Kvalitně jsou zpracovány i přílohy.
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Námět pro diskusi:

Dotázat se, jak autorka se svým zjištěním naloží a zda výsledky mohou být pro ni i pro
její spolupracovníky konkrétní pomocí.

Navrhuji také ověřit autorství dotazníku.

Závěrem:

Práce splňuje požadavky, kladené na bakalářské práce po stránce obsahové i formální.

Doporučuji ve společensky důležitém tématu pokračovat.

Hodnotím: výborně

PhDr. Marie Rybářová

V Hradci Králové 12. října 2009
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