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Volba tématu 

Autorka zvolila téma, které je aktuální. Správné vedení adaptačního procesu je důležité 

z mnoha hledisek a mé zkušenosti potvrzují jeho podceňování a často také nesprávné 

provedení, na které doplácí kromě sester především pacient.  

 

Teoretická část 

Teoretická část má rozsah 37 stran. Je logicky dělena do 9 obsahově vyrovnaných kapitol, 

v kterých je rozebráno povolání zdravotní sestry se zaměřením na získávání jejích 

kvalifikačních předpokladů i její další vzdělávání. Dále se studentka zabývá pedagogikou a 

jejím využitím v ošetřovatelství. Celá teoretická část je dostatečná a přehledná, citace správně 

uváděny. 

Připomínky: Jedinou připomínkou je chybějící srovnání průběhu adaptačního procesu 

se zahraničními zkušenostmi. 

  

Empirická část  

Empirická část práce má 72 stran. Cílem této obsáhlé části práce je na vybraném souboru 

sester pracujících na lůžkových odděleních JIP zjistit, jakým způsobem probíhal jejich 

adaptační proces a porovnat jeho průběh ve sledovaných zdravotnických zařízeních. Dále se 

autorka  věnuje předpokladům ke správnému provedení adaptačního procesu ze strany 

mentorek, jejich vzdělání, motivaci i námětům ke zlepšení procesu adaptace nových sester. 

Tato problematika byla zjišťována dotazníkovým šetřením, které mělo verzi pro sestry 

školitelky a verzi pro sestry po adaptačním procesu. Otázky dotazníků byly dobře 

promyšleny, jeho úvod sepsán kvalitně. Oceňuji také ověření správnosti formulace otázek 

v pilotním šetření. Počet respondentů je dostatečný pro typ práce i zvolenou metodiku. 

Výsledky byly přehledně zobrazeny v tabulkách i grafech, jejichž seznam nechybí v přílohách 

práce.  



 

Připomínky: V pilotním šetření bylo osloveno 15 sester a 9 dotazníků bylo použito do 

následného výzkumu. Není vysvětleno z jakého důvodu bylo zařazeno právě těchto 9 

dotazníků, ačkoli se následně dotazník upravoval. 

 

 Literatura a práce s literaturou 

V bakalářské práci je využita literatura vhodná a důležitá pro zvolené téma práce. Uvedené 

zdroje jsou aktuální a jsou správně citovány. Počet publikací je více než dostatečný. Je 

pracováno s internetovými zdroji. 

Pravopis:  Práce neobsahuje gramatické ani stylistické chyby. 

 

Kvalita p říloh 

Bakalářská práce má několik přílohy, které ji vhodně doplňují a jejich seznam je uveden. 

Nechybí Žádosti o udělení souhlasu s provedením výzkumu, obě verze dotazníku, seznam 

tabulek a grafů, ani seznam použitých zkratek.  

 

Závěr  

Předložená bakalářská práce má nesporný přínos. Cílů práce bylo jednoznačně dosaženo. 

Bylo zjištěno několik velmi vážných problémů v oblasti provádění adaptačního procesu, které 

jsou přínosné i pro mou činnost mentora. Tyto problémy byly podrobně rozebrány v části 

diskuse. Doufám, že uvedená zjištění budou zajímat také management zdravotnických 

zařízení a navrhuji autorce jejich publikaci v odborných ošetřovatelských  časopisech. 

 

Navrhovaná klasifikace: výborně. 

 

Otázky pro obhajobu práce: 

1.  Jakým způsobem by podle vašeho názoru bylo třeba upravit adaptační proces sester JIP  

na pracovištích FN Hradec Králové? Jaké jsou další možnosti mimo těch, které jsou 

zviditelněny vaším dotazníkovým šetřením? 

 2.   Budete vy sama v budoucnu mentorkou a z jakého důvodu?  

 

 

V Hradci Králové dne 20.10.2011 

                                                                                                     Bc. Jitka Pánková 


