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Bakalářská práce, která má rozsah 77 stran (kromě příloh) je členěna do 5 základních kapitol, 
které na sebe vzájemně navazují. 
 
 Téma, které si autorka pro svoji práci zvolila je v posledních 2 - 3 letech nejčastěji 
diskutované téma managementy některých zdravotnických zařízení. Nejenom manažeři, ale i 
odborníci jiných profesí – psychologové, pedagogové, sociologové, ale i politici se zamýšlejí, 
co lze s daným problémem udělat a jak nejlépe celou situaci řešit. Role sester ve společnosti 
je nezastupitelná, současné sestry jsou ve své práci samostatnější, přejímají nové kompetence. 
Musíme si ale uvědomit, že spokojenost pacienta je závislá na kvalitně poskytované 
ošetřovatelské péči a kvalita péče je závislá na počtu sester a jejich kompetencích. 
 
 
 V teoretické části autorka prezentuje obor ošetřovatelství a jeho historii. Dále se 
věnuje systému vzdělávání v moderním ošetřovatelství, celoživotnímu vzdělávání 
nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP), profesi sestry a její prestiži. Připomíná 
Etický kodex sester a pohled veřejnosti na sestru. A v obecné rovině objasňuje možné příčiny 
nespokojenosti sester. 
 
 V empirické části autorka popisuje metodiku výzkumu, výsledky šetření, diskuzi a 
závěr. Na konci práce je uvedena anotace, použitá literatura, seznam grafů, tabulek a příloh. 
 
 Ve výzkumné části si autorka stanovila 4 základní cíle, na které hledala odpověď. Pro 
získání potřebných dat použila dotazníkové šetření. Dotazník autorka sama sestavila, 
obsahoval 40 otázek, z nichž 33 bylo uzavřených, 7 otevřených. Dotazník rozdala v 5 velkých 
zdravotnických zařízeních a 5 malých v ČR. Celková návratnost byla 94,5 %. Ve výsledku 
autorka posuzovala proti sobě odpovědi respondentek z velkých a malých zdravotnických 
zařízení. Výsledky šetření jsou prezentovány v přehledné a srozumitelné grafické podobě. 
V diskuzi se autorka vyjadřuje k jednotlivým cílům, které si stanovila na začátku práce.  

 
Hlavní přínos práce spatřuji v získání ucelených a dobře dokladovaných příčinách 

nedostatku zdravotních sester, v jejich pohledu na danou problematiku a jejich chápání celé 
situace. Za výborný výsledek, který autorka zjistila, považuji skutečnost, že 97 % oslovených 



sester uvádí, že je práce baví. Je dobré, že autorka chce získané výsledky publikovat 
v odborném časopise. 
 V práci je uvedeno 55 literárních pramenů, převážně z posledních 5 let.  
 
 V příloze je uvedena žádost o výzkumné šetření, vlastní dotazník a úplné znění 
Etického kodexu sester. 
 
Možné otázky k diskuzi: 
 
1. Jaký by podle Vás měl být systém vzdělávání sester v ČR? 
2. Existují personální normativy pro zdravotnická zařízení v ČR? 
3. Měl by podle Vašeho názoru magisterský program zahrnovat zároveň i specializační 

průpravu? 
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