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Otcová V.: Zdravotní sestry a pracovní problémy spojené 
s jejich mateřstvím, magisterská práce, FHS UK, Praha 2006

P o s u d e k   š k o l i t e l e

   Václava Otcová je zdravotní sestra a maminka malých 
dvojčat /2 roky/. Dnes a denně se snaží skloubit profesi 
s mateřstvím i náročným studiem, což jistě není jednoduchá 
záležitost. Je logické, že se na prožívané starosti 
zaměřila i v širším kontextu a zvolila si jako téma své 
magisterské práce problematiku pracovních problémů žen, 
které se starají o malé děti, resp. děti předškolního 
věku.
  Svou magisterskou práci odevzdala v rozsahu 89 stran /75 
stran textu a  přílohy/ a v „klasickém“ členění.  
V teoretické práci se zabývala problematikou moderní 
rodiny s důrazem na přítomnost malých dětí /a s konotacemi 
rovných resp. nerovných příležitostí pro ženy/. Dále 
prezentovala specifika náročné práce zdravotních sester a 
uvedla celou řadu právních norem, které se vztahují 
k zvolenému tématu. 
  Obsahem praktické části je kvalitativní výzkum, který 
autorka provedla na svém domovském pracovišti, resp. v 
Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Je jistě věcí 
oponenta, aby posoudil jeho kvalitu.
  Jako školitel konstatuji, že se Václava Otcová o 
zvolenou problematiku soustavně zajímala a práci se 
věnovala odpovědně. Nezapomněla připojit všechny 
požadované formální náležitosti /abstrakt, prohlášení, 
poděkování atd./. Prokázala, že umí pracovat s odbornou 
literaturou a dobře cituje. Relativní námitkou je uvádění 
internetových zdrojů bez jednotlivých názvů citovaných 
příspěvků, což komplikuje situaci čtenáře, který by se 
chtěl z uvedeného zdroje dovědět více /platí to zejména o 
těch internetových zdrojích, kde  se pod jedním heslem  
skrývá celá řada příspěvků/.
  Václava Otcová předložila kvalitní práci, prokázala, že 
umí myslet v širších souvislostech a navrhla některé 
změny, které by mohly pomoci konkrétním zdravotním sestrám 
s malými dětmi pracujícím v Ústřední vojenské nemocnici, 
mj. proto, že jsou realizovatelné. Autorka sama si jistě 
při psaní magisterské práce /a především při realizaci 
výzkumu, který byl časově náročný/ opět uvědomovala 
nesnadnou situaci pracovně /či studijně/ angažované matky 
malých dětí. Jistě ji bude formovat i zkušenost, že 
s časem je třeba pracovat mimořádně účelně a dobře 



2

hierarchizovat své úkoly /s tím měla, jak dobře ví, určité 
problémy/.

Z á v ě r :

Magisterskou práci Václavy Otcové s názvem Zdravotní 
sestry a pracovní problémy spojené s jejich mateřstvím  
jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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