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1. Volba tématu:   
 

 Studentka si zvlolila téma, které jí je blízké a které má potenciál oslovit každou 
všeobecnou sestru, jež by se do něj alespoň na chvilku začetla. O pacientech, o jejich 
potřebách, o chorobných stavech bylo napsáno mnohé. Jaké jsou však Ty, jež o ně dnes a 
denně pečují? Jaké motivy hýbaly jejich myslí, když se rozhodovaly pro volbu svého 
povolání? Jaké bylo studium, jaký měly profesní start, jak se profesně vyvíjely a jak své 
povolání vnímají? Doporučily by je stoupenkyním či stoupencům mladší generace? 
Odpověď na tyto otázky autorka práce hledala a předkládá ji v její empirické části.  
Celé téma uvádí do širšího kontextu v části teoretické, kde se opírá o prameny z historie 
ošetřovatelství, ošetřovateslkého vzdělávání, psychologie, sociologie, etiky a soudobé 
koncepce MZ ČR. 

 
2.      Teoretická část:  
 

Teoretická část práce, členěná do 6ti kapitol, představuje jakési uchopení celé 
problematiky sesterské profese od laických prvopočátků, spjatých s charitativní činností, 
až po její profesionalizaci a moderní pojetí, ve kterém se stává důstojným reprezentantem 
samostatné profesní činnosti. Na 30ti stránkách teoretického textu autorka ozřejmuje 
koncepci ošetřovatelství, provází nás jeho stručnou historií, zamýšlí se nad etickou 
dimenzí ošetřovatelského povolání, přibližuje osobnost sestry a její role. Definuje status 
sester v minulosti a dnes, popisuje profesní dráhu sesterského povolání, včetně přípravy 
na něj. Závěrem zmiňuje pracovní zátěž sester, psychickou i fyzickou a kritéria pracovní 
spokojenosti.  

 
 

3.      Empirická část práce:   
 
             V empirické části práce, publikované na 24 stranách textu, autorka předkládá 

výsledky kvalitativního výzkumného šetření. Rozhovory s osmi informantkami, (autorka 
je nazývá respondentkami, byť zvolila metodu kvalitativního nikoli kvantitativního 
výzkumu),  hledá odpovědi pro 6 okruhů otázek. Hlavní výzkumná otázka zní: „Jak 
sestry retrospektivně hodnotí svůj profesní vývoj?“ 

 
   Informantky byly vybrány na základě záměrného výběru, jehož hlavním 

kritériem bylo studium na stejné SZŠ v období 70. a 80. let minulého století. Tím autorka 
usilovala o stejnou výchozí pozici pro následnou profesní dráhu všech dotazovaných a 
také o její dostatečně dlouhou trajektorii. Všech osm informantek souhlasilo s publikací 



plného transkribovaného znění rozhovorů, jež autorka prezentuje v příloze. Jeden 
z rozhovorů je prezentován jako případová studie. 

 
   Pro sběr dat autorka zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Získaná 

data podrobila analýze dle metody zakotvené teorie. Jednotlivé výroky informantek 
analyzovala metodami otevřeného, axiálního a jistě i selektivního kódování, které 
v popisu metodologie autorka nezmiňuje, ovšem v interpretaci výsledků výzkumu hovoří 
o hlavních kategoriích. Výstupem kódovacích procesů je tedy 5 hlavních kategorií s 10ti 
subkategoriemi. V diskusi uvádí hlavní kategorie do vztahu, který má chronologický 
charakter: Na začátku profesní dráhy sestry stojí motivace (kategorie I.), ta ovlivňuje 
studium (kategorie II.), úspěšnost studia podmiňuje profesní start (ktegorie III.), profesní 
start přechází ve stabilizaci (kategorie IV.), jejíž součástí je pomaturitní vzdělávání 
(kategorie V.). Pro úplnost analýzy schází formulování teorie zakotvené v realitě, jež by 
byla logickým vyústěním témat výše zmíněných 5ti hlavních kategorií.  

 
 
4. Závěr práce, hlavní přínos práce: 
    
   Předložená bakalářská práce ilustruje sesterskou profesi ze všech úhlů pohledu. 

Mapuje její kouzlo a atraktivitu podobně jako její úskalí a náročnost. Případová studie 
výpovědí jedné z informantek přibližuje čtenáři psychické a fyzické vyčerpání, pro které 
musela informantka profesi dokonce opustit. Bylo pro mne velmi zajímavé sledovat 27 – 
36 let dlouhé profesní dráhy oslovených informantek, které vzpomínají na těžké přijímací 
zkoušky z českého jazyka a matematiky, na náročné studium, tvrdou konfrontaci 
s realitou praxe v útlém věku, snadnou adaptaci díky „vycepování“ ze školy a dobrým 
pracovním kolektivům. Komentují další směr profesní dráhy po mateřské dovolené, 
pomaturitní studia a názory na současný systém kontinuálního vzdělávání zdravotníků. 
Jak autorka sama předznamenává, velmi zajímavá by byla realizace komparativní studie, 
ve které by na stejné otázky odpovídaly sestry mladší generace. 

 
 

5.      Literatura: 
 

Autorka čerpala dohromady z celkem 50ti českých i zahraničních zdrojů, které 
řádně cituje v seznamu použité literatury. Všimla jsem si jediné nepřesnosti v citaci na 
straně 31, (Plevová, Slowik, 2010), kdy správně je rok 2008. Citace se týká slibu F. 
Nightingalové a jeho přesného znění: „(…) Vynasnažím se podle svých sil podporovat 
lokálně lékaře při jejich práci (…).“ Zde má být „loyalně“.  
 
 

6.      Kvalita příloh: 
 

Seznam příloh obsahuje znění otázek pro kvalitativní výzkum, Desatero péče 
pro zdraví sestry a transkribované rozhovory. 

 
 

7.      Celkové stanovisko oponenta, téma pro diskuzi: 
 
  Výběr tématu shledávám velmi zajímavým, teoretický souhrn stručný a 
přehledný. Za hlavní přínos práce považuji realizaci kvalitativního výzkumného šetření a 



analýzu dat dle metody zakotvené teorie, jež vnímám pro bakalářský stupeň vzdělání jako 
náročné a hodnotím je velmi kladně.  
 
  Téma pro diskuzi:  
 
1.  V úvodu Vaší práce popisujete současnost ošetřovatelské profese mimo jiné 
slovy: „Pro zkvalitnění péče značně narostl rozsah dokumentace, tady vyvstává otázka, 
zda na úkor dokumentace není pacient opomíjen, některé sestry to tak vnímají.“ Jaký je 
Váš názor a Vaše zkušenost v praxi? Případně, jak by bylo možné situaci optimalizovat? 
 
2. Všechny informantky jednohlasně kritizují současný systém kontinuálního 
vzdělávání všeobecných sester. Zmiňují především nesystémovost a neefektivnost 
bodového systému povinné registrace, kdy sestry navštěvují semináře převážně pro to, 
aby body získaly, nikoli pro to, aby si seminář vybraly dle svého oboru činnosti. Jak by 
bylo možné systém povinné registrace lépe přizpůsobit skutečným potřebám vzdělávání 
sester? 
 

8.  Klasifikace bakalářské práce oponentem: Výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové  dne  14. 5. 2011                                                    Mgr. Andrea Nečasová 
                                                                           
 
 
            
 


