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Oponentský posudek 
bakalářské práce V. Řádové 

Respektování lidské důstojnosti v ošetřovatelské péči 
 u pacientů léčeben dlouhodobě nemocných 

 

 

 

 Autorka předložila práci o rozsahu 94 stran + 8 stran příloh. Text je členěn do 9 oddílů 
(úvod, stáří a změny ve stáří, ageismus, involuční změny ve stáří, etické aspekty 
ošetřovatelství, lidská důstojnost, metodika výzkumu, diskuse, závěr). Seznam literatury 
obsahuje 19 publikací (17 v češtině, 1 ve slovenštině a 1 v angličtině). Dále jsou uvedeny 4 
elektronické zdroje.  

 Volba tématu. Autorka si zvolila mediálně velmi frekventované a přitom odborně 
důležité téma: zkoumala, nakolik nelékařský zdravotnický personál při péči o staré lidi 
pobývající ve dvou léčebnách pro dlouhodobě nemocné, respektuje jejich lidskou důstojnost. 
Je to pro ni téma blízké a naléhavé, neboť – jak píše v úvodu – sama pracuje v LDN již deset 
let. 

Definování cílů práce je promyšlené a detailní. Pro teoretickou část práce si autorka 
stanovila sedm cílů (s.8), pro empirickou část čtyři výzkumné otázky (s. 41).  

Teoretická část má 33 stran. Autorka nejprve definuje pojem stáří, přibližuje  změny 
lidí ve stáří. Upozorňuje na předsudky vůči starým lidem. Poté se věnuje ošetřovatelské etice 
a z ní vybírá jako svébytné téma kategorii „lidská důstojnost“.  

Je třeba ocenit, že autorka nastudovala řadu literárních pramenů, které jsou pro 
zvolenou problematiku důležité.  

Určitým problémem, který plyne z její nezkušenosti, je způsob, jak je zpracovala: 

• Teoretická část  práce činí místy dojem jisté „koláže“. Výklad se skládá ze série po 
sobě jdoucích výpisků  a parafrází těch pasáží, které autorka vybrala a sestavila 
z publikovaných zdrojů. Chybí zde vlastní komentování citovaných pasáží, zaujetí 
vlastního stanoviska, shrnutí názorů apod. Rovněž chybějí přechody mezi 
jednotlivými oddíly teoretické práce. Autorka „ostrým střihem“ přechází od jednoho 
tématu ke druhému.  

• V teoretické části práce chybí rámcový přehled o tom, jak se téma lidská důstojnost 
zkoumá u nás i ve světě právě ve spojení s ošetřovatelskou péčí. Přitom takové práce 
existují. Viz např. 

Hrůzová, M. Lidská důstojnost a sestra (diplomová práce). České Budějovice: Zdravotně sociální 
fakulta JU 2008 

Soukupová, P. Ochrana lidských práv a důstojnosti člověka v ošetřovatelské péči. Hospicová péče 
v Hospici svatého Lazara (diplomová práce). Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 2005. 

Gallagher, A., Li, S., Wainwright, P. et al. Dignity in the Care of Older People – A Review of the 
Theoretical and Empirical Literature. BMC Nursing, 2008, vol. 7, no. 11, 12 p. ISSN 1472-
6955. 
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Empirická část má rozsah 44 stran. Autorka nejprve přibližuje metodiku svého 
šetření, poté prezentuje výsledky a nakonec výsledky diskutuje.  

V části  věnované metodickému postupu jsou však jisté nedostatky: 

• jsou zde uvedeny výsledky jen za celý soubor a ještě pro každou otázku separátně; jde 
tedy jen o třídění prvního stupně;  

• autorka si nepoložila otázku, nakolik se liší odpovědi sester od odpovědí jiné skupiny 
zdravotnických pracovníků (sanitářek, ošetřovatelek, zdravotnických asistentů, 
fyzioterapeutů); nakolik se odpovědi liší v závislosti na délce praxe (58 % zdravotníků 
má praxi do 5 let, 42 % nad 5 let), zda jsou rozdíly v odpovědích mezi pracovníky 
dvou různých LDN v různých městech; pokud by se odpovědi výrazněji lišily, nebylo 
by korektní je sloučit do jediného souboru a pro něj výsledky interpretovat souhrnně; 
to však nevíme, protože srovnání podle těchto hledisek nebylo provedeno. 

• v kvantitativní části postrádám přesnější popis toho, jak byl vybrán zkoumaný vzorek 
(Byli osloveni všichni nelékařští pracovníci v příslušných LDN? Jakým způsobem?). 
Dále pak úvahu o tom, nakolik lze získané výsledky vůbec zobecnit. Přitom v Závěru  
čteme velmi obecné konstatování: „Výsledky výzkumu ukázaly, že situace 
v problematice respektování lidské důstojnosti pacientů v léčebnách dlouhodobě 
nemocných, není ze strany personálu tak neprofesionální, jak se traduje.“ (s.85). Platí 
to skutečně pro všechny LDN, když byly zkoumány jen dvě? 

• některé položky dotazníku nejsou šťastně formulovány, neboť respondentům přímo 
naznačují, co se pokládá za spránou odpověď, místo toho, aby zjišťovaly realitu, tj. jak 
konkrétně zdravotník postupuje při péči o staré osoby; viz např. položka č. 5 
Přizpůsobíte způsob podání informací individuálním potřebám pacienta? Položka č.14 
Při provádění úkonů spojných s obnažováním pacienta, zavíráte dveře na pokojích? 
Položka č. 16 Dbáte o zahalení nahoty pacientů … 

Část nazvaná Diskuse není vlastně diskusí, ale převážně jen shrnutím zjištěných 
výsledků. Postrádám zde úvahy o tom, co zjištěné výsledky vlastně vypovídají o celkové péči 
ve zkoumaných LDN, jakož i úvahy o tom, čím mohly být výsledky ovlivněny nebo 
zkresleny. Autorka – bohužel - v rámci diskuse neporovnávala své výsledky s údaji 
uváděnými v literatuře či s nálezy získanými v obdobných výzkumech.  

Literatura a práce s literaturou. Jde o práce medicínské, ošetřovatelské a 
psychologické. Převládají knižní tituly s učebnicovým zaměřením. Způsob citování odpovídá 
normě. Autorka v teoretické průběžně pracuje s literaturou, v empirické nikoli. Způsob 
odkazování na literaturu v textu odpovídá normě.  

Terminologie. Péče o terminologickou čistotu je jednou ze silných stránek bakalářské 
práce. Autorka definuje všechny důležité pojmy, u některých z nich připomíná i jejich genezi. 
Pokud jde o jazyk, text je psán dobrou češtinou.  

Kvalita p říloh. Uvnitř textu jsou na s. 43-78 umístěny tabulky a výsečové grafy, vše 
ve výborné grafické kvalitě. Na konci bakalářské práce jsou zařazeny tři přílohy: plná verze 
použitého dotazníku a souhlasy dvou zdravotnických zařízení s provedením výzkumu.  

Shrnutí dílčích připomínek: 

• V teoretické části práce se objevuje jednodušší práce s literárními prameny, která má 
podobu koláže relevantních citátů. Postrádám shrnutí různých názorů, příp. zaujetí 
vlastního stanoviska.  
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• V empirické části jsou dílčí nedostatky, zejména chybí podrobnější analýza získaných 
dat podle dalších hledisek. 

Otázky pro obhajobu práce: 
 

a) Existují nějaké rozdíly v odpovědích nelékařských zdravotnických pracovníků dané 
jejich pracovní pozicí, věkem, délkou praxe? 

b) Nakolik jsou získaná data ovlivněna efektem sociální žádoucnosti, tedy snahou 
neodpovídat  podle pravdy, nýbrž tak, abych nevypadala „divně“, abych nepoškodila 
naše pracoviště? 

c) Kdo v LDN kontroluje kvalitu práce nelékařských zdravotnických pracovníků a má 
možnost ovlivnit jejich chování tak, aby skutečně dodržovali lidskou důstojnost 
klientů? 

 

 
Závěr 

Předložená práce je – jako celek - solidně zpracována. Je vidět, že autorka tímto 
tématem žije. Nemá však tolik zkušeností s výzkumnou prací. 

Navrhovaná známka: velmi dobře.  

 

 

V Hradci Králové 17. 5. 2010 

 

Prof. dr. Jiří Mareš, CSc. 

 

 
 
 
 
 


