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Studentka si jako téma své práce zvolila Faktory ovlivňující spokojenost na zdravotnickém 
pracovišti. Vysoké požadavky, které jsou v současné době kladeny na výkon, odbornost a 
chování zdravotnických pracovníků značnou měrou zatěžují vykonávání této profese. Ke 
splnění nároků na ně kladených je ovšem nutné, aby zdravotničtí pracovníci byli schopni 
vykonávat svou práci v přiměřeně vyrovnané tělesné i duševní kondici. Subjektivní prožívání 
spokojenosti s prací a s pracovními podmínkami je závislé na mnoha okolnostech, které je 
nutné prozkoumat, aby bylo možné vypracovat preventivní a podpůrné postupy jak pro 
pracovníky samé, tak pro vedení zdravotnických zařízení.  
 
Práce je zaměřena na prozkoumání podmínek práce i pracoviště majících pravděpodobně vliv 
na spokojenost, dále na možné souvislosti s dalšími projevy pracovní zátěže jako pocit zdraví 
a únavy, a zkoumá i celkovou životní spokojenost a zdroje sociální podpory jako rozhodující 
podmínky pro úspěšné fungování zdravotníků. Mezi zdroje stresu patří rovněž objektivní větší 
zátěž tělesná či duševní, práce proto porovnává pracovní spokojenost u pracovníků dvou typů 
nemocničních oddělení lišících se v tomto parametru (oddělení hematologie vs. oddělení 
dermatovenerologie). K výzkumu byl vytvořen  dotazník, vyplňovaný anonymně, který byl 
předložen oběma skupinám. 
 
V 1. části práce autorka podala informaci o problematice vlivu na pracovní spokojenost, 
sahající od zdravotního stavu, bezpečnosti práce, pracovního stylu až po osobnostní 
charakteristiky, motivaci a odměňování. Na rozdíl od jiných výzkumných témat jsou 
informace o problematice zdravotnické práce v české literatuře přece jen frekventovanější, jak 
se v práci ukazuje. Autorka prokázala, že dokáže zacházet s literárními zdroji, práci řadí 
přehledně, formuluje jasně. 
 
V 2. části práce je popsána metoda výzkumu, předloženy výsledky a diskutován význam 
nálezů. Nechybí doklad o souhlasu vedení pracovišť s provedením šetření. Anonymní forma 
dotazníku umožnila pravdivé výpovědi, sociodemografické údaje o věku, pohlaví, délce 
praxe, typu pracoviště apod. poskytly možnost řadit výsledky do kategorií. Nálezy byly 
statisticky zpracovány a stanovena významnost rozdílů mezi různými odděleními. Skladba 
dotazníku vytvořeného pro toto šetření se ukázala jako vhodná pro postižení rozdílů ve 
faktorech ovlivňujících spokojenost na různých typech pracovišť a pro vystižení zajímavých 
souvislostí. Např. pracovníci hematologie s větší pracovní zátěží (zvláště psychickou), 
průměrně mladší a s kratší pracovní zkušeností si stěžovali více na únavu a horší zdravotní 
stav, byli však významně spokojenější se svou prací i s životem. Výzkum odpověděl i na 
otázku prevence zhoršování pracovní spokojenosti: pracovníci hematologie dávali přednost 
zájmu a podpoře vedení před lepším vybavením pracoviště (dermatovenerologie). Zvolené 
téma práce potvrdilo, že je velmi přínosné, práce přinesla další otázky, které by bylo důležité 
v dalším šetření objasnit. Autorka metodicky zvládla poměrně  složitou problematiku, 
výsledky prezentuje přehledně a diskutuje jejich význam s porozuměním. 
 
Studentka prokázala schopnost řešit výzkumnou problematiku, najít základní literární 
informace, naplánovat postup, zpracovat a vyložit výsledky. Vzhledem k tomu navrhuji 
hodnocení práce lepší dvojka. 
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