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Posudek 
 
Autorka diplomové práce si zvolila těžké téma – rozhodování v ošetřovatelství. Těžké z toho 
důvodu, že u nás nebylo dosud uceleně zpracované. Autorka musela čerpat východiska pro 
teoretickou část práce ze zahraniční literatury, kterou doplnila o obecné informace o 
rozhodování z tuzemských zdrojů. Teoretická část práce má kompilační podobu. Autorka byla 
vedena k tomu, aby použila v práci zahraniční zdroje zabývající se rozhodováním v 
ošetřovatelství. Hlavní textovou část autorka vnitřně člení podle potřeby plynoucí z povahy 
řešeného problému, přičemž jednotlivé kapitoly jsou ukončovány krátkými dílčími závěry.  
Výzkum v této oblasti je obtížný. Autorka na pozadí shrnutého a zhodnoceného dosavadního 
poznání problému formuluje vlastní koncepci řešení. Pak charakterizuje svůj další pracovní 
postup a zvolenou výzkumnou metodu. Autorka pomocí dotazníkového šetření u sester 
pracujících na odděleních intenzivní péče v Praze a v Ostravě hledala odpovědi na otázky, jaké 
faktory ovlivňují rozhodování sester v intenzivní péči a na základě čeho se sestry rozhodují. V 
následujícím textu prezentuje výsledky svého bádání, analyzuje je a hodnotí. V textu uvádí pouze 
relativní četnosti, nikoliv absolutní. V diskusi se zamýšlí nad vlastními výsledky dotazníkového 
šetření.  
Formální zpracování práce odpovídá požadavkům kladených na tento typ písemné práce, i když 
na počátku autorka „bojovala“ s odstavci a členěním kapitol.  



Celkové hodnocení práce  
Diplomovou práci lze chápat jako jednu z mála prací u nás, která se zabývá rozhodováním v 
ošetřovatelství. Odkrývá tuto zajímavou oblast a přináší dílčí poznatky o faktorech, které 
ovlivňují sestru při rozhodování.  
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Doporučuji diplomovou práci k 
obhajobě.  
 
Navrhuji klasifikaci stupněm velmi dobře, pokud autorka předloží u obhajoby upravený text 
empirické části.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce:  
Každá sestra reaguje na ordinace léků „podle potřeby“ různě, podle toho jaké jsou její 
zkušenosti, což může vést k nekonzistentní péči. Jaký je na to Váš názor?  
 
V Praze, 7. 6. 2011        Mgr. Eva Marková  
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