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1. Volba tématu:  Volbu tématu závěrečné bakalářské práce považuji za přínosnou a 
motivující k zamyšlení nad chováním nás zdravotníků.Otázkou je, zda-li se skutečně 
dokážeme vžít do role pacienta,  pokud jsme ji sami neprožili?Jaká je naše míra 
schopnosti empatie,naslouchání a potažmo komunikace s pacientem? 

            
             .    

2. Teoretická část: V úvodu práce si autorka stanovila cíle  teoretické  části práce. 
Teoretická část je rozčleněna do čtyř  okruhů.V rámci prvního okruhu autorka 
vysvětluje pojem zdraví a nemoc.Druhý okruh teoretické části věnovala vymezení 
pojmu typologie osobnosti a temperamentu.Třetí okruh je věnován psychologii 
nemocného,zahrnuje potřeby člověka v holistickém pojetí,osobnostní vlastnosti 
nemocného,změny v prožívání a chování během nemoci a role pacienta..Čtvrtý okruh je 
věnován psychologii zdravotníka,od osobnosti,přes profesionální chování sestry až po 
vzájemný vztah mezi zdravotníkem a pacientem. 

 
3. Empirická část: Cíle empirické části autorka zaměřila na vnímání zdraví a nemoci a do 

jaké míry  je ovlivněno zdravotnickým povoláním,jak sestra prožívá hospitalizaci?Jak 
je zdravotnický pracovník v  roli pacienta vnímán ošetřujícím personálem? Jaký vliv má 
zkušenost  role pacienta na profesní i osobní život sestry?K empirickému šetření 
použila metodu dotazníkového šetření.Celkem autorka oslovila 200 respondentů 
z několika lůžkových oddělení. Zkoumaný vzorek  respondentů je dostačující.Výsledky 
empirické části práce jsou zpracovány formou grafů, jsou přehledné , doplněny 
tabulkou a  komentářem. 

 
. 
4. Závěr  práce:  Autorka  shrnuje výsledky  svého šetření. Stanovené cíle  
      práce byly    splněny. 

. 
 

5. Literatura a práce s literaturou:  Předložený seznam 33 pramenů použité literatury , 
z čehož jsou 4 zahraniční je vyčerpávající. Citované    prameny jsou aktuální. 

 
 

6. Přílohy:  Práce obsahuje celkem 4  přílohy. 
 
7. Celkové stanovisko oponenta: Rozsah práce odpovídá požadavkům, stylisticky i 

graficky je    práce hezky zpracovaná, obsah odpovídá zvolenému tématu. 
 
 
       Témata pro diskuzi: 



1. Proč si myslíte,že jedna čtvrtina sester neměla zájem sledovat správnost prováděné 
ošetřovatelské péče? 

2. Seznámíte s výsledky šetření konkrétní vrchní sestry oslovených klinik,na kterých  
probíhalo empirické šetření z důvodu zjištění neadekvátní reakce na bolest na 
jednotlivých pracovištích? 

 
 

 
                                                                        
 
8.  Klasifikace bakalářské práce oponentem:  výborně 
                                                                              
                                                                                
 
V Hradci Králové    16.5.2010                                                                  Bc. Dagmar Švecová  
                                                                           
 
 
            
 


