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1. Volba tématu 
 
Vhodně zvolené téma vzhledem ke stárnutí populace a atmosféře ve společnosti.  
 
2.   Teoretická část 

 
Tato část obsahuje 40 stránek s 5  kapitolami.  Autorka nás seznamuje s definicemi stáří, 
gerontologie, geriatrie, charakteristikami jednotlivých období stáří, změnami. Další kapitola 
pojednávají o ageizmu, etických aspektech ošetřovatelství, základních etických principech 
sestry a o lidské důstojnosti. Poslední kapitola je věnována celá důstojnosti, modelu 
důstojnosti a vlivu systému na důstojnost, což si autorka vytyčila jako cíl teoretické části. 
 
Autorka cituje 15 autorů, prostudovala 19 titulů, 4 internetové zdroje – z nich 1 v anglickém 
jazyce. Prokazuje znalost problematiky i jejich definic. 
 
3.   Empirická část 

 
Tato část obsahuje 80 stran s 5 kapitolami. Věnuje se respektování důstojnosti, osobní identity 
v ošetřovatelské péči, hodnocení souvislosti důstojnosti  zásluh s poskytovanou 
ošetřovatelskou péčí, reakcí kolegy zdravotníka na nedůstojné chování k pacientovi a pořadí 
důležitosti aspektů lidské důstojnosti pro nelékařský personál. Metodou výzkumu byl 
anonymní dotazník o 24 otevřených otázkách. Bylo rozdáno 90 dotazníků, vrátilo se 67 (77 
%), 6 dotazníků bylo vyřazeno. Bylo použito 63 dotazníků. Výzkum byl prováděn v LDN 
v Rybitví a LDN v Hradci Králové. Autorka otázky zaměřila na jevy, které vyplývaly nejen 
z části teoretické, ale i z osobní zkušenosti z praxe. Výsledky výzkumu byly zpracovány do 
přehledných grafů a tabulek a okomentovány. V diskuzi rozebrány vytčené cíle, které byly 
splněny. Za cenné považuji výsledky výzkumu, o které měly zájem i hlavní sestry  LDN. Dále 
i schopnost respondentů upozornit kolegy na neetické chování a snahu o poskytnutí důstojné 
ošetřovatelské péče v LDN. 
 
 
4.   Závěry práce 
 
Hlavní přínos vidím v optimistickém zjištění pohledu na péči v LDN, i přes větší podíl 
mladých sester či sanitářek v této péči. Dále v poskytnutí informací o výsledku výzkumu 
hlavním sestrám, v odborném tisku a na Královéhradeckých ošetřovatelských dnech. 
 
 



5.   Literatura a práce s literaturou  
 
Studentka prostudovala 19 titulů, z nich 1 v anglickém jazyce a 4 internetové zdroje (1 
v anglickém jazyce). 
 
 
6.   Kvalita p říloh 
 
Přílohy tvoří seznam grafů a tabulek, dotazník, souhlas s dotazníkovým šetřením.  

 
 

7.  Bakalářská práce je zpracována velmi dobře, informuje i nabádá k zamyšlení.  
 
 
Diskutovat bychom mohli: 
 

1. Jakými způsoby byste zlepšovala celospolečenskou atmosféru v oblasti propojení 
generací? 

2. Jak by se dala zlepšit ošetřovatelská péče o seniory dle Vašich zkušeností z tohoto 
výzkumu? 

3. Jak vidíte možnost zapojení dobrovolníků do péče v LDN? 
4. Jaký typ pracovníků by pomohl k vyplnění volného času speciálně u ležících 

pacientů? 
 
 
 

8.  Práci klasifikuje výborně. 
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