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Posudek

Volba tématu:
Zvolené téma je bezpochybně originální, zajímavé a především aktuální. Hledání vhodného 
nástroje pro stanovení optimálního počtu kvalifikovaného personálu pro oddělení JIP a ARO 
je jistě chvályhodné a pro praxi potřebné, neboť mnohá zdravotnická zařízení se potýkají na 
straně jedné se splněním podmínek vyhlášky č. 99/2012 Sb., o minimálním personálním 
zabezpečení zdravotních služeb a na straně druhé s požadavkem na zajištění kvalitní a 
bezpečné zdravotní péče.   

Teoretická část:
Teoretická část popisuje základní teoretické pojmy se zaměřením na právní rámec 
poskytování ošetřovatelské péče v České republice. Autorka se zabývá jednotlivými 
kategoriemi nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich kompetencemi v praxi. 
Zajímavé jsou kapitoly o řízení a plánování lidských zdrojů ve zdravotnictví a taktéž                    
o nástrojích používaných pro personální plánování.
Práce má logickou strukturu, členění přehledné, jasné a výstižné. Anotace i klíčová slova 
odpovídají obsahu práce. Úroveň zpracování literární rešerše je na výborné úrovni. 
Bibliografické citace a práce s literaturou odpovídají normě ČSN ISO 690 a normám 
souvisejícím. Práce je psána srozumitelně, neznámé statistické pojmy jsou vysvětleny, vlastní 
myšlenky jsou přesně zformulovány.



Empirická část:
Cíle práce byly jednoznačně zformulovány a prolínají se jak částí teoretickou, tak empirickou.
Ve výzkumu bylo použito kvantitativní metody výzkumu. V rámci kvantitativního výzkumu 
byla použita metoda dotazování – konkrétně metoda dotazníku, kdy se jednalo o obsahovou 
analýzu získaných dat z jednotlivých dotazníkových šetření. Vlastní dotazníkové šetření bylo 
realizováno e-mailem v období od 13. ledna 2013 do 20. února 2013. Dotazník obsahoval 
celkem 29 otázek, z toho 8 otázek bylo identifikačních a týkaly se zjištění pohlaví, věku,
dosaženého vzdělání a délky praxe. V dotazníku byly použity, jak otázky uzavřené, tak                  
i otevřené a polootevřené s možností individuální odpovědi respondenta a jedna otázka 
škálovací. Důraz byl kladen na anonymitu dat. Při vyhodnocování dotazníků a v závěrečném
vyhodnocení dosažených výsledků autorka pracovala s různými typy grafů (pruhový, 
sloupcový, spojnicový, výsečový, plošný), které řádně vysvětlila a okomentovala.
Závěry práce plně korespondují s cíli práce, zvláště oceňuji přínos autorky k řešené 
problematice, kdy jednoznačně prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat. Práce 
může být využita pro ošetřovatelskou praxi nebo jako podklad pro pracovníky Ministerstva 
zdravotnictví. 
Předkládaná bakalářská práce, resp. výstupy z ní, mají předpoklad pro využití v praxi.

Přílohy:
Práce obsahuje množství kvalitních příloh, které jsou řádně popsány a zdokumentovány.

Formální zpracování práce:
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací. 
Stylistická i formální úroveň práce však vykazuje drobné nedostatky.
Autorka projevila mimořádnou aktivitu a zájem o danou problematiku, pracovala 
samostatně, prakticky pouze pod metodickým vedením konzultanta práce.

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět)
Pozitivem práce je velmi široký záběr a snaha o komplexní pojetí problematiky, zahrnující 
širší kontext, globální strukturu zkoumané problematiky a ověření zjištěných dat z vlastního 
šetření. Ocenění zaslouží i integrace výsledků analýzy do nástroje použitelného v praxi. Též je 
chvályhodné, že autorka nezanedbala vnitřní diferenciaci zkoumaného souboru textů a 
rovněž lze chválit i celkovou logickou organizaci práce, relevanci a propojenost mezi 
jednotlivými částmi. 
Závěry práce plně korespondují s cíli práce, zvláště oceňuji přínos autorky k řešené 
problematice, kdy jednoznačně prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Doporučuji k obhajobě.

Práci klasifikuji stupněm: Výborně



Otázky a připomínky k obhajobě práce:
1) Co pro Vás bylo na základě zjištěných dat nejvíce překvapujícím výsledkem?
2) Kdybyste zpracovávala stejné téma dnes, jaký byste zvolila postup – stejný či jiný?
3) Jak využijete zjištěné výsledky ve vaší praxi?
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