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1. Volba tématu
Téma stále aktuální pro stále větší náročnost vykonávané profese sestry.

2. Teoretická část
Tato část obsahuje 19 stránek. Definuje pojem hranice, profesní roli, manželství, stres. Tato
část je zakončena kapitolou o syndromu vyhoření. Autorka využívá mimo jiné poznatky
z teoretické výuky psychologie. Teoretickou část vhodně doplňují citace autorů (16) a autorka
zde prokazuje znalost uvedené literatury.

3. Empirická část
Obsahuje 49 stránek. V této části, ve které autorka používá jako metodu výzkumu, metodu
semistrukturovaného rozhovoru, nás seznamuje s výsledky odpovědí šesti sester. Na jedenáct
vytvořených kategorií za použití metody otevřeného kódování jsou v tabulkách uvedeny
výsledky. Dále se autorka pokusila vytvořit axiální model vztahů mezi kategoriemi. Rozebírá
jednotlivé kategorie, které ovlivňují rodinný život. Text doplňuje tabulka s návrhy řešení,
V diskuzi jsou shrnuty získané poznatky důležité pro praxi.

4. Závěry práce
Autorka shrnuje důležitost souhry a podmínek pro práci a spokojenost sestry v povolání a
rodině. Souhrn opakuje již řečené v diskuzi. Hlavní přínos této práce vidím v pravdivém
nahlédnutí na problémy a jejich řešení ve výpovědích sester. Tyto výpovědi mohly být
zařazeny do empirické části. Hodnotím časovou náročnost i strukturu kladených otázek.
Práce obsahuje tabulky, nikoliv grafy. Závěr opakuje cíle.

5. Literatura a práce s literaturou:
Autorka potvrzuje znalost prostudované literatury (13 titulů, internetové zdroje, bakalářské
práce, Zákoník práce.

6. Kvalita příloh
Přílohy jsou tři. Obsahují otázky k rozhovoru, transkripce rozhovoru a žádost o povolení
výzkumu.
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7. Práci hodnotím jako přínosnou pro managery zdravotnických zařízení.

Diskutovat bychom mohly k těmto okruhům:

1. Proč si myslíte, že pouze dvě ze šesti sester nacházely řešení uvedených problémů?
2. Co byste Vy sama doporučovala jako opatření k řešení této problematiky?
3. Domníváte se, že by jedním z řešení mohly být částečné úvazky?

Práci klasifikuji: výborně i přes nepatrné formální nedostatky.

V Hradci Králové
dne 21. V. 2009
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