
1 
 

Oponentský posudek diplomové práce 

Magisterský program RS UK FHS v Praze 

 

Název práce: 

Využití supervize jako profesionální podpory pro zdravotní sestry V MNUL 

Jméno studenta: Bc. Jaroslava Šupková 

Posudek vypracovala: Mgr. Barbora Vaculíková 

 

Magisterská práce se skládá z 90 stran textu, sedmi příloh a seznamu použité 

literatury, který obsahuje 63 položek. 

Práce se věnuje aktuálnímu tématu podpory pomáhajícím pracovníkům ve 

zdravotnictví. Zabývá se především supervizí jako jednou z možností 

psychosociální podpory pro zdravotní sestry. Práce obsahuje teoretický rozbor 

odborné literatury a analýzu problematiky pracovní zátěže profesní skupiny 

zdravotních sester.  

Práce pečlivě mapuje stávající stav pracovní zátěže a profesionální podpory ze 

strany vedoucích pracovníků v MNUL. Jako nástroj pro výzkumnou studii zvolila 

autorka metodu dotazníkového šetření a rozhovor se zástupci vedení 

nemocnice. Vzhledem k tématu autorka vhodně zvolila cíle výzkumné studie, 

dílčí výzkumné otázky a pracovní hypotézy. Pro výzkum vhodně zvolila 

respondenty a získala dostatečný vzorek pro validní vyhodnocení výsledků 

šetření. Z výsledků vyplývá, že podmínky ve zkoumaném zdravotnickém zařízení 

umožňují uvedení supervize do praxe a že projekt má podporu části vedení 

nemocnice (hlavní sestra). 

Otázka k diskuzi č. 1: 

Jako jeden ze závěrů magisterské práce autorka uvádí možnost ukotvení 

supervize v interních předpisech zdravotnického zařízení a možnost zavést 

supervizi do kariérního řádu pro vedoucí sestry. 
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Jak si autorka konkrétně představuje zavedení supervize do kariérního řádu 

vedoucích pracovníků? 

Otázka k diskuzi č. 2: 

Jak pokračuje zavádění supervize v MNUL do praxe? 

Otázka k diskuzi č. 3: 

Autorka uvádí jako zdroj neshod na pracovišti komunikaci sester s lékaři, u 47% 

respondentů (str. 65). 

Zvažují odpovědní pracovníci v  MNUL použít výsledky studie ke zlepšení 

spolupráce mezi profesními skupinami lékařů a sester a jak? 

Hodnocení diplomové práce: 

Kritéria Stupeň hodnocení  
1=nejlepší, 4=nejhorší 

Vymezení cíle práce a jeho naplnění 1 
Náročnost zvoleného tématu 2 

Náročnost na praktické dovednosti 1 
Adekvátnost použitých metod a způsob použití 1 

Hloubka a správnost analýzy 2 
Práce s literaturou 1 

Logická stavba a členění práce 2 

Jazyková a terminologická úroveň 1 
Formální úprava a náležitosti projektu 1 

Vlastní přínos studenta 1 
Využitelnost výsledků pro praxi 1 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

V Praze dne 13. 3. 2011     Barbora Vaculíková 


