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OPONENTSKÝ POSUDEK 
 
Volba tématu: 
Sestry tvoří nejpočetnější skupinu zdravotnických profesionálů a v současné době, kdy 
probíhají diskuze ohledně reformy zdravotnictví, je ohlédnutí se za vývojem profese 
zdravotních sester posledních 30 let  záslužná volba. Aktuálnost tématu je podtržena i 
změnami, které se týkají postavení sester ve společnosti, systému vzdělávání a s tím 
souvisejícími kompetencemi sester     
 
Teoretická část: 
První kapitola teoretické části seznamuje s problematikou ošetřovatelství jako vědní 
disciplíny. Autorka vybrala a charakterizovala základní pojmy související s tématem práce - 
cíle ošetřovatelství, současné trendy v ošetřovatelství, koncepce ošetřovatelství.  
Další kapitola se pak zabývá historií ošetřovatelství, na kterou navazuje již stěžejní kapitola 
pojednávající o profesi sestry s poukázáním na etické otázky ošetřovatelské profese, postavení 
sestry v minulosti a současnosti, osobnosti a roli sestry, regulaci ošetřovatelské profese a 
registraci sester. Některé podkapitoly této části mohly být podrobněji rozvedeny a 
charakterizovány, např. Etika a sestra, Role sester, Regulace ošetřovatelské profese.  
Kapitola věnovaná profesnímu vývoji sester je celkem zdařilá, zvláště oddíl týkající se 
motivace pro práci sestry.  
V kapitole pojednávající o vývoji vzdělávání v ošetřovatelství v kontextu s profesním 
vývojem a cíli empirické části, která  doplňuje kapitolu popisující historický vývoj 
ošetřovatelství, se autorka dopustila nepřesnosti.  Na str. 34 uvádí: „V současnosti 
zdravotnické školy připravují pro své povolání studenty oboru zdravotnický asistent, praktická 
sestra.“  Střední zdravotnické školy v současné době připravují studenty v oboru 
zdravotnický asistent. Změna tohoto názvu na praktickou sestru byla pouze navržena, ale 
nebyla schválena. 
Poslední kapitola teoretické části popisuje psychickou a fyzickou zátěž této profese. Stručně, 
ale výstižně je zde představen syndrom vyhoření. Zmiňované rizikové faktory v práci sestry 
jsou ale zúženy pouze na ohrožení tělesného zdraví a za méně vhodné považuji zařazení 
Pracovní spokojenosti jako podkapitoly. Spokojenost v práci pozitivně ovlivňuje pracovní 



výkonnost a s ní i hodnocení profesního vývoje, a tak by si tato problematika zasloužila 
probrat v samostatné kapitole.   
Cíle teoretické části korespondují s jejím zpracováním.  
 
 
Empirická část: 
V empirické části si autorka stanovila výzkumnou otázku, kterou s ohledem na šíři a hloubku 
výzkumné problematiky řešila pomocí kvalitativního přístupu. Jako metodu zvolila 
polostrukturovaný rozhovor, který byl následně přepsán do protokolu a  analyzován technikou 
otevřeného a axiálního kódování. Rozhovory, které autorka zrealizovala s celkem osmi  
sestrami s 27-36letou praxí, byly strukturovány  do šesti hlavních okruhů. Okruhy byly 
seřazeny tak, aby  mapovaly profesní vývoj jednotlivých sester, které tím, že absolvovaly 
stejnou Střední zdravotnickou školu, tak měly stejnou výchozí pozici, ale jejich další profesní 
život se vyvíjel různě ovlivňován řadou faktorů. Respondentku, která jako jediná již nepracuje 
ve zdravotnictví, si autorka vybrala pro případovou studii. Studie dokresluje rozhovory a 
analyzuje příčinu vyhoření  a způsob zvládnutí a řešení této situace odchodem.z profese 
pomáhající lidem, ze zdravotnictví.  
V diskuzi autorka shrnuje, že všechny respondentky pracují v jednosměnných provozech a 
dvě ze sedmi sester pracují na pozici vrchních sester, což koresponduje s vývojem profesní 
kariéry zdravotní sestry. Zajímavým zjištěním se jeví, že ani jedna neshledává jako negativní 
faktor časný nástup do zdravotnické praxe v 15 letech a kladně hodnotí vedení k 
samostatnosti  u žákyní mladších 18 let. Nástup do zaměstnání a pracovního kolektivu je u 
všech sester stejný v 18 letech, poté se vývoj rozchází založením rodiny a nástupem na 
mateřskou dovolenou. Všechny po mateřské dovolené měnily pracovní místa a většina volila 
možnost jednosměnného provozu. Některé respondentky využily i možnost pracovat po 
určitou dobu v soukromém sektoru. Fluktuace pracovních míst se pohybovala od 3-6 různých 
pracovišť, ale většinou zůstávaly věrné oboru, který si vybraly po absolvování zdravotnické 
školy.  
Autorka stanovila na základě analýzy hlavní kategorie, které chronologickým řazením 
znázorňují profesní vývoj, a související subkategorie, které jej individuálně ovlivňují.  
   
Závěry práce: 
Autorce se podařilo na konkrétním vybraném souboru sester zmapovat jejich profesní vývoj,  
zachytit zlomové události, které jej ovlivňovaly. Klíčovým faktorem, který přerušil profesní 
dráhu bylo mateřství. Dalšími faktory, který ovlivňovaly profesní dráhu a kariérní posun, byly 
finanční situace, potřeba změny třísměnného provozu, potřeba zvyšování kvalifikace či 
specializace. Respondentky sice volily tuto profesi v relativně nízkém věku s vědomím 
vysoké náročnosti studia jak po psychické, tak i po fyzické stránce, ale jsou přesvědčeny o 
správné volbě a svého povolání si stále velmi považují. Potěšující zjištění je, že   jednotlivé 
výpovědi jednoznačně vyznívají  ve prospěch tohoto povolání, i přes vyslovené kritické 
ohlasy na nárůst administrativy  a současný systém a podmínky registrace dokladující 
celoživotní vzdělávání.      
 
Literatura a práce s literaturou: 
Práci s literaturou autorka zvládla s malou připomínkou. Nenalezla jsem v seznamu literatury 
odkaz na citovaný výzkum Mauritzové, Ajglové z roku 2010.  
 
Formální stránka práce: 
Práce splňuje pravidla stanovená pro formální úpravy bakalářské práce, ale jazyková úroveň 
je slabší pro vyskytující se gramatické chyby a překlepy.   



 
Kvalita p říloh: 
Bez připomínek. Přílohy jsou vybrány vhodně a opodstatněně. 
 
 
Celkové stanovisko oponenta: 
Práce je ojedinělým přiblížením profese všeobecné sestry z hlediska empirického výzkumu. 
Ale celkový dojem i přínos  snižují uvedené výtky, které se týkají jak formální i obsahové 
stránky. 
Cíle práce byly splněny.   
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Co podle Vás charakterizuje stabilizaci  profesního vývoje sestry? 
2. Srovnejte motivaci pro volbu profese zdravotní (všeobecné) sestry nyní s motivací 

k výběru této profese před 30 lety? 
3. Uveďte na základě Vámi analyzovaných a chronologicky řazených  kategorií, jak a v 
čem by se mohl lišit profesní vývoj o generaci mladší všeobecné sestry?  

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, doporučuji k obhajobě. 
 
Klasifikace: Velmi dobře 
 
 
V Hradci Králové 15. 5. 5. 2011    Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


