
/
Hodnocení bakalářské práce

Název: Postoje k vlastnímu zdraví z pohledu různých profesí

Autorka: Dita Dědáková, studentka 3. ročníku bakalářského studia Ošetřovatelství
LF Hradec Králové

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

1.Volba tématu

Téma bakalářské práce považuji za velice vhodně vybrané, velmi aktuální, zajímavé
a přínosné.

2. Teoretická část

Obsahuje 27 stránek rozdělených do 6 kapitol. Za cíl práce si autorka klade zhodnocení míry
rizika a postoje k vlastnímu zdraví z pohledu různých profesí. V jednotlivých kapitolách
teoretické části se autorka zabývá obecnými pohledy na zdraví a nemoc, jejich determinanty,
popisuje význam závodní preventivní péče, podává ucelený přehled o rizikových faktorech
působících na člověka. Zařadila i významnou kapitolu týkající se edukačního
a ošetřovatelského procesu zaměřeného na primární prevenci a zajímá se i o subjektivní
vnímání zdravotního stavu.
V kapitolách 2.5 a 2.6 se autorka zabývá povinnostmi zaměstnavatelů i zaměstnanců v oblasti
závodní preventivní péče, které vymezuje zákoník práce. výčet povinností ani citovaný
paragraf zákoníku práce není správný, autorka opomenula fakt, že dnem 1.1.2007 vešel
v platnost nový Zákoník práce, ze kterého ale autorka necituje.
Literaturu a internetové zdroje, ze kterých je čerpáno a jsou uvedeny v seznamu použité
literatury, autorka cituje. Některé citace však nejsou dle požadavků a norem správně. Např.
autorkou uváděna citace (Tuček, 2005) by měla být (Tuček, Cikrt, Pelclová, 2005 nebo Tuček
a kol., 2005), podobně je špatná citace (Kuklová, 2002), správně: (Kuklová, Šubrt, 2002), atd.

3. Empirická část

Empirickou část tvoří 20 stránek bakalářské práce. Za cíl průzkumu si autorka vytyčila
posouzení postojů k vlastnímu zdraví z pohledu 3 profesí, a to profese dělnické, zdravotnické
a administrativní.
Metodou šetření byl převzatý anonymní dotazník s 5 okruhy otázek, které byly uzavřené
a polouzavřené.
Šetření bylo prováděno v pardubické soukromé firmě, která se zabývá závodní preventivní
péčí pro různé profese. Šetření se zúčastnilo 180 respondentů, každá profese byla zastoupena
v počtu 60, z toho 30 mužů a 30 žen. Návratnost činila 98%.
Získaná data byla kvalitně zpracována statistickými výpočty, výsledky jsou přehledně
dokumentovány i graficky znázorněny. Každá otázka je opatřena vhodným komentářem.



4. Závěry práce

Cíle, které si autorka stanovila v úvodu, byly v bakalářské práci splněny. V diskuzi
pojednává o výsledcích, ke kterým prostřednictvím svého šetření došla, a které se vztahují
k uvedeným cílům. Alarmující je zjištěný fakt, že položky pohybová aktivita a pravidelné
stravování, jakožto základ zdravého životního stylu, vyšly nejhůře u profesí zdravotnických.
Vždyť právě zdravotníci jsou propagátory zdravého životního stylu a měli by jít ostatním
příkladem. Velmi kladně hodnotím porovnání výsledků průzkumu s výsledky výzkumného
šetření s podobným zaměřením, který proběhl v minulých letech. Výsledky jsou srovnatelné.
V poslední kapitole autorka velmi pěkně navrhuje způsoby, jakým lze zlepšit postoje
k vlastnímu zdraví u jednotlivých profesí, včetně zdravotnické. Na str. 55 používá pojem
zdravotní sestra, který již zanikl a je nahrazen pojmem všeobecná sestra.

5. Literatura a práce s literaturou

V práci je vhodně použitá dostupná literatura a internetové prameny, v rozsahu 11 zdrojů
z posledních let. Citace nejsou jednotné a nejsou zcela dle norem ISO.

6. Kvalita pffioh

V příloze je dotazník, který byl použitý v šetření a Žádost o povolení výzkumného šetření.
Přílohy jsou vhodně zvoleny.

7. Celkové stanovisko oponenta

Práci považuji za velmi přínosnou. V práci se objevují drobné gramatické chyby.

Diskutovat bychom mohli k následujícím bodům:

1. Jaký postoj k vlastnímu zdraví zaujímáte Vy sama?
2. Vyjmenujte 4 základní přímé determinanty zdraví a jejich sílu účinku (v procentech)
na zdravotní stav člověka.

8. Klasifikuji velmi dobře
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