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Název : „Zdravotní sestry a pracovní problémy spojené s jejich mateřství“

Diplomová práce Bc. Václavy Otcové obsahuje 78 stran textu, má 3 přílohy a má charakter 
teoreticko-empirické práce. Autorka si zvolila velice aktuální téma, a sama si kladu otázku, že 
se touto velmi praktickou problematikou ještě nikdo nezabýval. 

V teoretické části se diplomantka zabývá situací mladých sester - matek v souvislosti s jejich 
profesní činností. Velmi zajímavě analyzuje situaci současné rodiny, využívá demografická 
data o vývoji rodiny a postojích společnosti k rodině v ČR,  zabývá se problematikou 
genderové nerovnosti ve vztahu k zaměstnání. Podrobně rozpracovává postavení matek 
malých dětí ve vztahu k zaměstnání a postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání matek malých 
dětí. Velmi srozumitelně aplikuje obecné zákonitosti na situaci zdravotních sester v naší 
republice. 
Pro mne samotnou bylo velmi zajímavé shledat, jaké právní normy, jak mezinárodní, tak 
české,  řeší zaměstnání mladých matek s malými dětmi. 

Praktická část je založena na kvalitativním výzkumu založeném na zakotvené teorii. Zkoumá 
otázku problému, jak mladé sestry zvládají návrat do zaměstnání a s jakými problémy se 
potýkají. Autorka použila pro sběr dat nestandardizovaný rozhovor se sestrami – matkami 
malých dětí, které se vrátily, popř. nevrátily pracovat po mateřské dovolené doplněný e-
mailovým šetřením názorů vrchních sester, a rozhovorem s náměstkem personálního oddělení
vybrané nemocnice. 
Vysoce hodnotím perfektní zpracování dat, přehledné tabulky a popis metodologie. Hodnotné 
na práci je i to, že autorka byla v závěru schopna posoudit zkoumanou situaci a navrhnout 
řešení problematických oblastí. Flexibilním a v podstatě reálným řešením by se mohlo –
mimo jiné – také předejít tak malé návratnosti sester na původní pracoviště (zde uvedeno 
30%), ale také do své původní profese. Částečně by se mohlo předejít i hledání a nabízení 
pracovních míst sestrám z jiných zemí, jako je tomu dnes např. v USA (nedostatek sester 
dosahuje již 1 miliónu), ale i v jiných zemích Evropy.   

Z formálního hlediska je práce přehledná, přílohy plní informativní funkci. 

Celkové zhodnocení práce : 
Předkládaná diplomová práce Bc. Václavy Otcové přináší cenné informace pro řešení  značně 
závažného problému ve společnosti. Oceňuji tak nejen výběr tématu a otevření problému 
zaměstnání sester – matek, který je diplomantce samotné blízký, ale také cenná jsou 
doporučení, která mohou situaci zaměstnaných zdravotních sester – matek pomoci řešit. 

Předkládaná práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.
Doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení : výborně 

V Praze dne 19. 10 .2006 Mgr. Hana Svobodová






