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Posudek 
 
Volba tématu 
Autorka zvolila vhodné téma a po celou dobu práce přistupovala k tématu velmi odpovědně 
a aktivně. Téma odpovídalo jejímu osobnímu zájmu, založenému na osobní zkušenosti 
z profesního života. 
Téma je aktuální; v poslední době se na ochranu soukromí pacientů klade čím dál větší důraz. 
Téma je pro studentku ošetřovatelství poměrně obtížné, protože ačkoli se bezprostředně 
týká povolání sestry a je pro její práci nezbytné, jde o téma právní. Studentka tak musí 
prokázat znalost postupů a pojmového aparátu, který je jejímu oboru poměrně vzdálený.  
Metody, které autorka zvolila, jsou vhodné. 
 
Teoretická část 
Struktura práce je vhodná, práce je členěna logicky.  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce; drobný nedostatkem je forma abstraktu, 
která neodpovídá obecným zvyklostem. 
 
Způsob práce s literárními prameny je dobrý; určitým nedostatkem je však absence 
zahraničních a časopiseckých zdrojů. Použité zdroje jsou citovány úplně a správně, malým 
nedostatkem je neuvádění celkového počtu stran v poznámkách pod čarou. 
 



Práce je zpracována precizně, odborným jazykem, úroveň jazykového zpracování je vysoká. 
Autorka vysvětlila základní pojmy a instituty vztahující se k tématu. V práci však chybí vlastní 
interpretace, závěry, polemiky.  
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti je vysoká. 
 
Empirická část 
Výzkumné otázky a cíle práce byly formulovány vhodně.   
 
Studentka zvolila metodu kvalitativního výzkumu, a to pomocí standardizovaných rozhovorů. 
Výsledky zjištěné individuálními rozhovory s respondenty zpracovala pro přehlednost do 
grafů. Zvolená metoda je vzhledem k tématu práce vhodná.  
 
Zkoumaný soubor byl zvolen vhodně. Respondentky byly vybrány cíleně na základě 
zjištěných problémů se zacházením s osobními údaji v daném zdravotnickém zařízení a na 
základě ankety. Kritériem byla skutečnost, zda sestry do zdravotnické dokumentace nahlížely 
neoprávněně a zda za to byly zaměstnavatelem postiženy. Na základě toho byl vybrán 
soubor pěti sester. Jako kontrolní vzorek autorka vybrala dalších pět sester.  
Autorka doložila souhlas statutárního zástupce nemocnice, v níž výzkum prováděla.  
Kladně lze tedy hodnotit jak výběr problematiky, cíle případových studií, výběr adekvátních 
případů. Případy byly komlexně popsány a správně intepretovány.  
 
Studentka dospěla ke správným výsledků, které mají přínos pro praxi – zejména upozorňují 
na častý problém v neznalosti sester a s tím souvisejícím porušováním právních povinností 
sester. Autorka správně upozornila i na skutečnost, že šlo o porušení povinností i na straně 
zaměstnavatele.  
V diskusi studentka popsala výsledky, k nimž dospěla. Postrádám však větší rozsah vlastní 
interpretace důvodů a důsledků.  
 
Cíle práce byly splněny. 
Studentka v závěru uvedla, že bylo zjištěno, že úroveň právního vědomí sester v oblasti 
povinné mlčenlivosti je dobrá. S tímto závěrem se zcela neztotožňuji, podle mého názoru, 
s výjimkou samotného pojmu mlčenlivosti, sestry prokázaly zásadní neznalosti. 
 
Význam pro praxi spočívá ve zmapování rozsahu neznalosti a nedodržování právních předpis, 
přičemž má význam zejména pro management zkoumaného zdravotnického zařízení (který si 
práci i vyžádal). Širší využití není zcela jasné vzhledem k  malému souboru responentek a 
vzhledem k tomu, že byl výzkum prováděn pouze v jedné nemocnici. V práci nebylo uvedeno 
ani srovnání s obdobnými výzkumy realizovanými v jiných kvalifikačních pracech.  
 
Přílohy  
Kvalita příloh je dobrá, jsou vhodně voleny.  
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010) 



Stylistická úroveň práce je velmi dobrá. Práce je splňuje požadavky na  kvalitní formální 
zpracování. 
Spolupráce autorky s vedoucí práce byla velmi dobrá; studentka projevila aktivní přístup.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
 
Práce předložená k obhajobě splňuje nároky na tento typ kvalifikačních prací. Zásadně 
nevybočuje z průměru, a to ani jedním směrem. 
Ocenit lze precizní a správné věcné zpracování vysoce odborných otázek, které jsou 
odbornosti autorky poněkud vzdálené. Z odborného hlediska nelze práci nic vytknout.  
Malé nedostatky se vyskytly v práci s literaturou a citacích; nicméně je nepovažuji za 
podstatné. Vytknout lze i nedostatek vlastních názorů a interpretací, zejména pokud jde o 
příčiny zjištěných problémů.  
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  velmi dobře   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
 

1) V jaké problematice jste zjistila největší neznalosti sester. Odůvodněte, proč 
považujete jejich znalosti celkově za dobré. 

2) Jaká je role Úřadu pro ochranu osobních údajů v problematice povinné mlčenlivosti 
zdravotnických pracovníků.  
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