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Rigorózní práce M. Babické je příspěvkem k problematice formování kompetence eticky 
odpovědného jednání v procesu pregraduálního vzdělávání zdravotních sester. Jde o práci
mezioborovou, neboť se pohybuje na pomezí etiky, pedagogiky, zejména didaktiky, a 
psychologie, a také o práci aplikované povahy, neboť obecné etické otázky rozpracovává 
v kontextu profesní zdravotnické etiky. Text využívá metod teoretické analýzy, metodu 
historicko-komparativní, metody interpretativní, v empirické části explorativní techniku
dotazníkového šetření. Práce je podložena adekvátní odbornou literaturou v poměrně širokém 
rozsahu. Autorka prokazuje zvládnutí odborného terminologického aparátu, styl práce je 
kultivovaný. 

Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. Cílem teoretické části bylo dle autorky 
vymezení etiky zdravotnických profesí jako oblasti normativní etiky pro výkon povolání 
zdravotní sestry (s. 1), cílem části empirické pak bylo zjistit, do jaké míry jsou nároky 
vzdělávacího systému na eticky profesionální přípravu zdravotních sester relevantní 
z hlediska účinnosti procesu vytváření jejich profesionálních postojů a způsobů jednání 
(tamtéž).

K teoretické části
Autorka po krátkém přehledu vybraných etických koncepcí přistupuje k meritu věci, etice 
zdravotnických povolání a etice v ošetřovatelství. Zatímco v prvně zmíněné oblasti vyniká 
vyložení specifiky etických témat a dilemat při léčbě a v péči o pacienty, namnoze v kontextu 
požadavků na podobu vzdělávacího procesu, jímž má být tato oblast vhodně kultivována 
(svědomí zdravotnického pracovníka, utrpení a bolest, umírání a smrt, euthanasie, paliativní 
péče), ve druhé je třeba vyzdvihnout zejména snahu uchopit etickou dimenze přípravy 
ošetřovatelek a sester ve středním a vyšším odborném vzdělání prostřednictvím analýzy 
kurikula. Za zmínku stojí i pohledy do historických souvislostí interpretovaných jevů, byť se 
mi v textu nejeví jako klíčové. 
K uvedené části lze jako výhradu formulovat skutečnost, že autorka mohla z analýzy kurikula
vytěžit více, a to ve smyslu zhodnocení adekvátnosti zastoupení etických témat při přípravě 
zdravotníků. Také mohla více rozvinout, například v samostatné subkapitole, svoje zajímavé 
postřehy ohledně metodiky výuky těchto témat a zřetelněji propracovat problematiku utváření 
etických kompetencí studentů (s. 40). Postrádám zde také obsahové závěry na vyšší úrovni 
zobecnění.

V empirické části autorka předkládá pečlivě provedené, kvantitativně korektně vyhodnocené a 
obezřetně interpretované šetření ke zjištění účinnosti vzdělávacího procesu při utváření 
etických kompetencí. Jako výhradu uvádím, že postrádám rozpracovanější doporučení pro 
zlepšení kvality, a tím pádem také efektivity přípravy sester na výkon jejich povolání v oblasti 
etického jednání, nicméně vysoce oceňuji poctivý přístup k přípravě a realizaci sondy. 

K obhajobě:
 Jaké byly cíle pilotního šetření, neboť nejsou explicitně v textu formulovány, na rozdíl 

od výzkumu hlavního. 
 Jak autorka chápe etické kompetence při výkonu profese zdravotní sestry a 

zdravotnického asistenta a proč vybrala pro svoje šetření právě tyto: připravenost 



k etickému jednání, komunikace s nemocným, orientace v právech pacientů, mravní 
vlastnosti a postoje pracovníka. 

 Využívají učitelé adekvátně vyučovací metody v etické přípravě na výkon profese, 
jaká doporučení by bylo možno formulovat na základě uskutečněného šetření?

 Jaký je vztah mezi názory učitelů a studentů na adekvátnost přípravy v oblasti utváření 
etických kompetencí?

Závěr: Předložená práce je výsledkem dlouhodobé soustředěné práce rigorosantky a zejména 
jejího odborného i lidského zájmu o etickou dimenzi přípravy na povolání zdravotní sestry a 
zdravotnického asistenta. Přes některé výše uvedené výhrady ji doporučuji k obhajobě.

V Berouně, dne 11. 4. 2011 ______________________

PhDr. Lorenzová, Ph.D.




