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Autorka ve své diplomové práci reaguje na nedávno nastalé legislativní změny, které nově 
upravují nelékařská zdravotnická povolání, a to s ohledem na zajištění geriatrické péče v jejím 
akutním i následném segmentu. 

V teoretické části práce se vychází z literárních pramenů, ale také z podkladů legislativních, 
strategických a koncepčních, zejména z koncepce oboru ošetřovatelství. Tyto podklady 
reflektuje se znalostí praxe geriatrického nemocničního oddělení, respektive geriatrické 
kliniky, kde působí jako vrchní sestra. Zabývá se také otázkami managementu a 
ošetřovatelství a průniky těchto oborů. Stručně charakterizuje organizační strukturu 
zdravotnických zařízení a začlenění ošetřovatelských týmů. Definuje jednotlivé role členů 
ošetřovatelských týmů, a to s ohledem na legislativní podklady, praxi i systém vzdělávání. 
Dále se zabývá některými specifiky gerontologie a geriatrie, specifickými potřebami 
geriatrických pacientů a charakteristikou jednotlivých geriatrických oddělení. 

V úvodu k praktické části práce charakterizuje pracoviště, na základě pozorování a záznamů 
v dokumentaci kalkuluje potřebu ošetřovatelské péče na pracovišti jak akutní tak následné 
péče. Dle této potřeby dále kalkuluje optimální počet ošetřovatelského personálu a tento počet 
srovnává s počtem aktuálním. Podobně postupuje i u druhého zkoumaného zařízení, oddělení 
následné péče Gerontologického centra. Skladbu ošetřovatelského týmu navrhuje tak, aby 
reflektovala současné nelékařské profese v oboru ošetřovatelství, tedy i s nově zavedenou 
profesí zdravotnického asistenta. 

Právě na profesi zdravotnického asistenta se diplomantka zaměřila i v dalším výzkumu,
kvalitativním šetření, rozhovorech, které uskutečnila se zdravotnickými asistenty, kteří dále 
studují bakalářské studium obor všeobecná sestra. Zjistila, že mladí lidé studující tento obor 
připouštějí, že při původní volbě studia nebyli dostatečně obeznámeni s náplní práce 
zdravotního asistenta a zdravotní sestry, snaží se získat větší kompetence, tedy kompetence 
zdravotní sestry, preferují samostatnou práci, dále uvádějí nedostatečnou prestiž postavení 
zdravotnického asistenta a také neznalost samotných zdravotnických zařízení, kam a jak je 
možné tyto kvalifikované pracovníky začlenit a s tím související tendence svěřovat jim méně 
kvalifikované činnosti, než odpovídá jejich kvalifikaci. Tato skutečnost podle mého názoru 
velmi zajímavě kontrastuje s potřebností zdravotnických asistentů ve zdravotnických týmech, 
jak to autorka ukázala v první části své praktické práce. Důsledkem výše uvedených 



nejasností a nejistot ohledně postavení zdravotnických asistentů je také všeobecně známá 
skutečnost, ze jen málo z nich nastupuje do zdravotnické praxe.  V horším případě obor zcela 
opouštějí, v lepším případě si zvyšují svou kvalifikaci a kompetence dalším studiem zejména 
oboru všeobecná sestra. Autorka uvádí, že zejména v gerontologii a geriatrii je možné a 
účelné využít právě tyto pracovníky.

Závěrem: Práci považuji za adekvátně zpracovanou, a to jak v teoretické tak praktické části. 
Přináší důležité poznatky pro praxi, které budou velmi užitečné zejména pro současná jednání 
o koncepci gerontologie a geriatrie a jako podklady pro připravovanou vyhlášku o 
personálním a věcném vybavení zdravotnických pracovišť. Práce připravuje také žádoucí 
změnu na jejím vlastním pracovišti (začlenění zdravotnických asistentů do ošetřovatelských 
týmů geriatrických oddělení). 
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