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Předložený text má cca 52 stran včetně seznamu literatury, grafů a tabulek Jeho
součástí je 7 příloh. Práce je logicky rozčleněna do několika kapitol a subkapitol.

Autorka zvolila neotřelé téma týkající se významu naděje v současném ošetřovatelství.
Teoretická část obsahuje cíle teoretické části, představuje pojem naděje z pohledu

psychologického i teologického. Jedna z kapitol teoretické části je věnována Matce Tereze a
její naději. V dalších kapitolách se autorka věnuje naději v ošetřovatelské teorii a též naději
v ošetřovatelské praxi. Sedmá podkapitola podává velmi stručný nástin ošetřovatelství jako
oboru, je zde zmíněn pouze model Gordonové a to jen v základních bodech. V poslední
kapitole se autorka zabývá profesí a profesionálním chováním nejen obecně, ale i specificky
se zaměřením na zdravotnictví.

Problematika naděje je v práci definována jasně a zřetelně. Výběr relevantních názorů
pro daný problém je dostačující.

Výzkumné šetření tvoří zhruba polovinu práce. Cíle výzkumu jsou rozděleny na dvě
části. V první části empirického šetření si autorka stanovila za cíl zjistit přítomnost naděje u
nemocných hospitalizovaných na odděleních následné péče Nemocnice v Třebíči pomocí
Snyderovy škály, provést řízené rozhovory s pacienty, rozdělit nemocné do osmi hlavních
skupin, porovnat skóre mezi jednotlivými skupinami.

Ve druhé části výzkumu si autorka stanovila za cíl zjistit skóre naděje u všeobecných
sester, porovnat výsledky mezi jednotlivými kategoriemi dle délky praxe a zjistit, zda naděje
sester je ve vzájemném vztahu s nadějí nemocných.

Cíle jsou formulovány nepřesně. Provést řízený rozhovor, rozdělit si nemocné,
porovnat skóre, porovnat výsledky, ...patří do metodiky výzkumu.

Pro výzkum autorka zvolila dva soubory respondentů, z nichž první tvoří pacienti
hospitalizovaní na odděleních následné péče Nemocnice v Třebíči a druhý všeobecné sestry
pracující na lůžkových odděleních následné péče Nemocnice v Třebíči.

Z metod výzkumu použila metodu standardizovaného dotazníku dle Slovenské verze
Snyderovy škály naděje a metodu rozhovoru.

Výsledky šetření jsou zpracovány přehledně formou grafů a tabulek. Následuje
diskuse výsledků k první i druhé části výzkumu. Závěr práce tvoří opětné shrnutí poznatků
získaných empirickým šetřením již popsané v diskusi výsledků.

Rozsah práce je přiměřený, citované prameny aktuální, uvedených titulů odborné
literatury by mohlo být více. V seznamu literatury není dodržena citační norma. Formální
stránka vykazuje jisté nedostatky, např. úprava začátku kapitol, některé stránky jsou více
odsazené (např. str. 26), opakuje se celý odstavec (str. 16 a str. 24) atd.



Stylistická úroveň práce je dobrá, po jazykové stránce jsou drobné nedostatky.
Anotace je netypicky umístěna na konci práce. Cíle práce byly splněny.

Přínos práce spatřuji především v tom, že sestry měly možnost zamyslet se nad svým
postojem k naději ve vztahu k sobě i k nemocným. Doufám, že byly seznámeny s výsledky
výzkumu, pokud ne, pak tento krok doporučuji.

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

1. Jaké postupy, metody atd. by autorka navrhla k posilování naděje u nemocných.
2. Jak by bylo možné ovlivnit úroveň naděje u sester.
3. Autorka by se tímto tématem chtěla zabývat podrobněji (viz. str. 47), jakým směrem se
chce ubírat konkrétně.
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