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Bakalářská práce, která má rozsah 116 stran (kromě příloh), je členěna do 12 kapitol, 
které na sebe vzájemně navazují. 
 
 Téma práce je velmi zajímavé, ne proto, že by sestry předtím nepracovaly ve 
vedoucích funkcích, ale protože v posledním období, kdy dochází k modernímu rozvoji 
samotného ošetřovatelství, musí sestry ve své práci znát a používat i poznatky z jiných oblastí 
než tomu bylo dosud. Zejména je to ekonomie, prvky moderního řízení, politické vlivy, 
management, aj. 
 
 V teoretické části si autorka vytkla za cíl specifikovat důležité faktory, které se 
vztahují k práci sestry ve vedoucí funkci – ať již je to role a nároky na sestru ve vedoucí 
funkci, vedení kolektivu, management v ošetřovatelství nebo etika, motivace, komunikace, 
zvládání zátěžových situací a psychosociální učení. 
 
 V empirické části si autorka stanovila 4 hypotézy, na které hledala odpovědi. Popisuje 
metodiku výzkumu a v konečných výsledcích seznamuje pomocí přehledných tabulek a grafů 
se zjištěnými výsledky. Ve FN Na Bulovce rozdala respondentům 70 dotazníků, pro 
zpracování v práci jich použila 58 ks. Jedná se tedy spíše o menší vzorek šetření. Je škoda, že 
dotazník nebyl rozdán do více zdravotnických zařízení, protože při vybrání pouze jedné 
nemocnice je samozřejmě limitována velikost vzorku počtem klinik. 
 
 Autorka v diskuzi shrnutím výsledků potvrdila 2 stanovené hypotézy a 2 pouze 
částečně. 
 
 Hlavní přínos práce spatřuji v komplexním rozboru problému práce sester ve vedoucí 
funkci. Dále pohled na rozdíly v postavení vrchní sestry oproti postavení staniční sestry i když 
se v obou případech jedná o sestry ve vedoucím postavení. Za pozitivní signál považuji, že se 
samotné respondentky zajímaly o výsledky výzkumného šetření. Je škoda, že šetření ukázalo 
malý zájem hlavních sester o problémy svých podřízených. 
 
 V práci je uvedeno 29 literárních pramenů, s převahou z posledních 5 let, což považuji 
za přiměřené. 
 



 V příloze je uveden seznam tabulek, grafů, zkratek, Mezinárodní kodex pro zdravotní 
sestry, Kodexy sester, profesionálního chování zdravotnických pracovníků, Etické normy 
v ošetřovatelském povolání, Etický kodex LK ČR, Slib ošetřovatelek Florence Nightingalové, 
pyramida potřeb a stimulů a dotazník. 
 
 
Možné otázky k diskuzi: 
 
1. Vrchní sestry jsou nuceny v současné době neustále rozšiřovat své činnosti i v jiných 

oblastech (ekonomie, hospodaření kliniky, příprava k akreditaci, IT) a mají stále méně 
času na vlastní odborné vedení ošetřovatelského procesu. Jak byste to řešila? 

2. Domníváte se, že staniční sestra se má podílet na přímé ošetřovatelské péči o pacienta? 
A pokud ano, proč? 

3. Jaký systém vzdělávání sester (pro vedoucí funkce) v ČR by podle Vás byl optimální? 
4. Jaký je Váš názor na situaci, že v některých ZZ je pozice vrchní sestry zrušena? 
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