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I. 

Volba a  náročnost tématu práce 

 

Autorka bakalářská práce se zabývá mimořádně aktuálním tématem. Jedná se o téma složité, 

které vyžaduje schopnost autorky orientovat se nejen v rozsáhlé oblasti právních předpisů, ale i 

její schopnost aplikovat je na danou problematiku. Výhodou je její profesní angažovanost a  

znalost zdravotnického prostředí. Tuto skutečnost v úvodu zdůrazňuje i sama autorka. Co do 

náročnosti je nutné konstatovat, že téma je obtížné nejen na vyhledávání teoretických  

informačních zdrojů, ale především na vzájemné skloubení praktických zdravotních a 

právnických aspektů z nich vyplývajících. Je proto nutno hodnotit kladně volbu tématu a jeho 

zpracování  stejně jako celkový přínos pro obor. 

 

II. 

Splnění cílů práce 

 

Autorka při zpracování daného tématu dosáhla vytyčených cílů, které si zadala v úvodu 

bakalářské práce. 

 

 

III. 

Formální stránka práce 

 

Práce autorky je strukturována do několika částí, které se dále vnitřně člení. Jednotlivé kapitoly 

jsou zdařile uspořádány a vcelku vytvářejí dobrý obraz zkoumané problematiky. Předložená 

práce obsahuje ,,Úvod“, v němž autorka popisuje zaměření své bakalářské práce s vymezením 

cílů svého výzkumu. Dále ,,Diskuzi“, v níž konkretizuje závěry svého výzkumu a na konec 

,,Závěr“, v němž shrnuje výběr tématu a vymezuje aplikované metody zpracování včetně 



 

 

výsledků svého výzkumu. Meritum práce pak tvoří kapitoly 3 až 9, dokreslené empirickou částí 

uvedenou v kapitolách 10 až 14. Jsou v ní zařazeny všechny požadované součásti bakalářské 

práce, která je navíc vybavena seznamem použitých zkratek a přílohami. Rovněž je splněn i 

rozsah práce. 

 

Autorka při zpracování tématu využila především kvalitativní metodu sběru dat formou 

rozhovoru. Zvolená metoda odpovídá potřebám tématu. Uvedené tabulky a grafy v empirické 

části lze označit za přehledné s patřičnou vypovídající hodnotou. 

 

Z pohledu formálního není v předložené práci zásadnějších gramatických nedostatků, je 

systematicky uspořádána. Vytknout však lze nedůsledné formátování v ,,Úvodu“, např. číslování, 

členění, označení odstavců, nedodržení jednotné formy, str. 12, 14, 17 a další). Nejednotně 

uvedené citace pod čarou (str. 13, 15, 17, 25, a další). Nepřesné označení a dělení právních 

předpisů (str.12, 13, 19 a další). Nedostatečné citace pod čarou a neuvedení kompletní literatury, 

z níž bylo při práci čerpáno v seznamu literatury (str. 45 práce bakalářské a diplomové  

podobných témat). Vzhledem k tomu, že autorka uvádí, že se pouze inspirovala v podobně 

zpracovaných bakalářských a diplomových pracích, má oponentka za to, že jejich neuvedení 

nemá zásadní význam na kvalitu práce. Přesto považuje oponentka za více  než nutné tyto zdroje 

včetně jejich rozsahu použití doplnit při ústní rozpravě bakalářské práce. 

 

I přes shora uvedené lze však konstatovat, že autorka předložila text sepsaný jasným, 

jednoduchým a srozumitelným jazykem. Splňuje formální náležitosti kladené na daný typ 

kvalifikačních prací příslušnou směrnicí děkana.  

 

 

IV. 

Věcná stránka práce 

 

Bakalářskou práci, jak ji prezentuje autorka, je zaměřena na oblast povinné mlčenlivosti 

všeobecných sester a důsledky jejího porušení. Pokud jde o výstavbu textu, ne vždy byla pro 

oponentku dobře uchopitelná, nicméně se domnívá, že volba výstavby textu je zcela věcí 

autorčina svobodného uvážení a výhrady oponentky v tomto směru nejsou zásadního charakteru. 

Za zdařilé však oponentka považuje rozdělení práce na část teoretickou a empirickou. 

V teoretické části se autorka nejdříve věnuje vymezení obecných právních předpisů, vymezení 

základních pojmů a jejich začlenění do právního rámce. Následně se věnuje rozboru 

problematiky povinné mlčenlivosti, která je předmětem bakalářské práce. Autorka prokázala 

znalost dané problematiky, schopnost jejího širšího zobecnění, stejně jako konkrétního pojetí, o 

kterém vypovídá provedený výzkum s jasně formulovanými závěry. Autorka v ní rozebrala 

možné nástroje, které by měla každá všeobecná sestra znát. Oponentka velmi oceňuje empirickou 

část a hodnotí ji jako nejpřínosnější část celé práce s dostatečnou informativní hodnotou. Dále 

kladně hodnotí schopnost autorky formulovat vlastní názor, včetně kritického přístupu 

k některým aspektům. Závěry svého výzkumu shrnula autorka do,,Diskuse“, v níž velmi pečlivě 

popsala splnění cílů, které si vytyčila v úvodu. Oponentka však postrádá autorčino osobní 

doporučení pro všeobecné sestry a pro zaměstnavatele v problematice povinné mlčenlivosti na 

základě provedeného výzkumu. Doporučuje ponechat tuto stěžejní oblast pro ústní rozpravu. 

 

V ,,Diskuzi“ autorka uvádí, že by změnila jeden z cílů práce. Konkrétně: ,,jaké je povědomí sester 



 

 

v oblasti povinné mlčenlivosti“.  S tím oponentka nesouhlasí  a má za to, že se jedná o klíčový 

cíl, který byl základním stavebním kamenem celého výzkumu. Pokud by autorka chtěla 

v budoucnu  v tématu pokračovat, změnou tohoto cíle by dané téma postrádalo smysl. 

 

Autorka uvádí dodržování povinné mlčenlivosti zejména při nakládání se zdravotnickou 

dokumentací. V budoucnu by bylo vhodné vymezení i ostatních oblastí, které se váží na dané 

téma. Pro obsáhlost tématu toto zaměření lze pochopit. Doporučuji však rozšířit při ústní 

rozpravě. 

 

 

V.  

Závěr 

 

Autorka originálně zpracovává jednotlivé části problematiky na úrovni, která odpovídá 

požadavkům kladených na bakalářskou práci. Z práce je zřejmá dobrá orientace autorky v dané 

specializaci, jakožto i schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky. 

Práci doporučuji  k obhajobě. 

 

VI. 

Návrh kvalifikace 

 

S ohledem na převažující kvality posuzované práce navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře.  

 

VII. 

Doporučení pro ústní rozpravu 

 

- zahraniční zkušenosti s problematikou právní úpravy povinné mlčenlivosti všeobecných 

sester 

- další prolomení povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků 

- vysvětlení pojmu  ,,souhlasová zdravotnická dokumentace“ 

- rozsah podávání informací po telefonu všeobecnou sestrou a lékařem 

- doporučení pro všeobecné sestry a konkrétní zdrav. zařízení  Nemocnici v Litoměřicích, kde 

byl výzkumu proveden 

- uvedení bakalářských a diplomových prací, které autorku inspirovaly, včetně rozsahu jejich 

použití. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 7. 1. 2012      JUDr. Jana Konečná   


