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OPONENTSKÝ POSUDEK

Volba tématu:
Téma práce je velmi zajímavé, významné z hlediska profesního zaměření všeobecné sestry.
Znalost historického vývoje ošetřovatelské profese vede k hlubšímu pochopení ošetřovatelství 
jako vědního oboru i ke stavovské hrdosti všeobecných (zdravotních) sester. Autorka se zaměřila
na konkrétní město, Svitavskou nemocnici a střední zdravotnickou školu, ve kterých zmapovala 
v historických souvislostech i současných reáliích vývoj sesterské profese, vzdělávání a úroveň 
ošetřovatelské péče.

Teoretická část:
Autorka teoretickou část člení  do 4 oddílů, které na sebe logicky navazují a uvádí tak do 
problematiky historie ošetřovatelství. Podrobněji jsou představeny dvě významné osobnosti. 
První Florence Nightingalová  je zakladatelkou ošetřovatelství jako samostatného oboru a druhá 
Svatá Anežka Česká je reprezentantkou počátků českého ošetřovatelství. Druhý oddíl je věnován 
historii vzniku prvních špitálů až po současnost moderních nemocnic. Další kapitola se zabývá 
historií Svitavské nemocnice. Popis historického vývoje města dokreslují a oživují významné 
osobnosti města. Obě osobnosti si vysloužily mezinárodní ohlas, Valentin Osvald Ottendorf jako 
mecenáš a stavitel a Oskar Schindler jako zachránce 1200 židovských občanů za druhé světové 
války. Poslední kapitola se zabývá historií Střední zdravotnické školy a představuje s ní spojenou 
význačnou osobnost moderního ošetřovatelství Martu Staňkovou. Cíle teoretické části 
korespondují se zpracováním teoretické části.

Empirická část:
Vzhledem ke stanoveným výzkumným otázkám autorka empirickou část rozdělila do 3 celků. 
Pro první celek autorka zvolila kvalitativní metodu techniku polostrukturovaného rozhovoru, 
který proběhl s 12 všeobecnými sestrami s různými pracovními pozicemi, délkou praxe a  
některé respondentky již byly ve starobním  důchodu. Rozhovory byly nahrány, následně 
přepsány do protokolů a analyzovány metodou heuristické analýzy a otevřeného kódování. 
Výsledky těchto rozhovorů byly přehledně prezentovány v tabulkách, grafech a doplněny 
komentářem. 
Druhý celek byl zaměřen na současný rozvoj a stav jednotlivých oddělení včetně provozu, 
personálu, počtu pacientů a poskytované ošetřovatelské péče ve Svitavské nemocnici. Na 



základě individuálních rozhovorů, sběru písemných materiálů autorka získala další množství dat. 
To bylo opět analyzováno, systematicky utříděno a statisticky vyhodnoceno. Výsledky byly 
přehledně prezentovány v tabulkách. Oceňuji zařazení  třetího celku, který vhodně dokumentuje 
a doplňuje na základě přehledu hlavních sester a osobní výpovědí jedné z pamětnic a učitelky na 
střední zdravotnické škole celkový obraz historie ošetřovatelské profese ve Svitavách. 

Závěry práce:
Autorce se velmi zdařile povedlo zmapovat vývoj ošetřovatelské profese ve Svitavách. 
Zodpověděla a doložila metodou triangulace hlavní výzkumné otázky. Jedná se o výjimečnou 
práci, která svým rozsahem podává kompletní historický přehled o poskytované ošetřovatelské 
péči v minulosti a v současnosti. Konfrontace pracovních podmínek, pomůcek, systému
vzdělávání a dalších faktorů, které měly vliv na vývoj profese všeobecné sestry, je velmi citlivě 
zachycena a podněcuje současnou mladou generaci sester k zamyšlení nad některými etickými 
otázkami sesterské profese.   

Literatura a práce s literaturou:
Práci s literaturou autorka zvládla bez připomínek, rovněž tak způsob citace. 

Formální stránka práce:
Práce splňuje pravidla stanovená pro formální úpravy bakalářské práce, jazyková úroveň je 
v pořádku. 

Kvalita příloh:
Bez připomínek. Přílohy jsou vybrány vhodně a opodstatněně. Velmi oceňuji obrazový materiál 
ilustrující teoretickou část práce.

Celkové stanovisko oponenta:
Práci hodnotím velmi přínosně nejen v teoretické části, ale i z hlediska empirického výzkumu. Je 
možné ji doporučit jako studijní materiál, který představuje syntetickou a jedinečnou studii 
věnující se historickému vývoji a který, přestože se týká konkrétního území, města a nemocnice, 
se může analogicky vztáhnout na vývoj ošetřovatelské profese v Čechách.
Cíle práce byly splněny.  

Otázky k obhajobě:
1. Proč je důležité znát historii oboru a v čem mohou být přínosné informace o této profesi 

z konkrétního regionu?
2. Jaké pozitivní aspekty ošetřovatelské profese jste vnímala u starší generace a jaké u 

mladší generace sester?
3. Na kterém místě v hodnocení společenské prestiže v současné době se nachází profese 

zdravotní (všeobecné) sestry? Jaký je váš osobní názor na tuto problematiku a  jakou 
formou by bylo možné prestiž všeobecné sestry ve společnosti vyzdvihnout?

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, doporučuji k obhajobě.
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