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Posudek 

Volba tématu 
Téma, které si autorka zvolila, je velmi aktuální a zcela odpovídá úrovni magisterské diplomové práce. 
Téma je v aktuální literatuře zpracováváno velmi frekventovaně, nicméně jeho originalitu hodnotím 
s ohledem na přístup i použitý výzkumný vzorek. Odborná orientace autorky v tématu je velmi dobrá. 
 
Teoretická a výzkumná část 
Teoretické poznatky jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. 
Autorka jednoznačně prokazuje schopnost tvůrčím způsobem teoretické poznatky uplatňovat a 
využívat. Práce má jasné vymezení cílů i jejích odborných východisek. Použité zdroje lze považovat za 
dostatečné, práce s odbornou literaturou je dobrá. 
Cílem empirické části, je ověřit hypotézy o pracovní zátěži a souvisejících jevech u všeobecných sester 
pracujících v oboru intenzivní medicína. Základní metodou výzkumu je dotazník. Základní výzkumný 
vzorek je n=77. Pracovní postup i výzkumné metody jsou zcela odpovídající úrovni magisterské 
závěrečné práce. Práce je v souladu se základními pravidly etiky vědecké práce. 
Práce přináší zajímavá zjištění o psychické a fyzické zátěži sester pracujících v oboru anesteziologie a 
intenzivní medicína na konkrétním pracovišti. Zjištění jsou zcela v souladu s dosavadními poznatky a 
teoretickými předpoklady a jednoznačně poukazují na závažnost této problematiky.  



Přístup ke zpracování je velmi pečlivý a tvůrčí.  K teoretické práci nemám významné připomínky. 
Výzkumnou část hodnotím též velmi pozitivně. Upozornil bych pouze na nesprávné používání 
„metodologické“ terminologie. Zvl. pojmu „hypotéza“. Autorka sice na začátku stanovuje „hypotézy“, 
ale dále provádí pouze prostou frekvenční analýzu odpovědí – přičemž v závěru hovoří o jejich 
přijmutí nebo odmítnutí, aniž by stanovila jasná kritéria tohoto rozhodování. Ty vzhledem ke 
kvantitativnímu designu studie musí být opět kvantitativní, tedy statistická. V empirické části je též 
škoda, že autorka neuvádí své nálezy více to souvislosti s existující odbornou literaturou, eventuálně 
nenavrhuje praktická řešení této problematiky. Tyto nedostatky ovšem zásadním způsobem 
nesnižuje kvalitu práce. Souhrnně lze konstatovat, že práce zpracovává velmi aktuální téma a 
ilustruje závažnost na konkrétním popisu míry a charakteru psychické a fyzické zátěže u zvolené 
zdravotnické populace. 
 
 
Formální zpracování práce 
Formální zpracování práce, její členění i stylistická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na tento 
typ práce. Formát citovaný pramenů v některých případech obsahuje chyby, ale v kontextu celé práce 
se opět jedná o nepodstatnou chybu. 
 
 
Přílohy  
Práce obsahuje přílohy odpovídající charakteru práce. 
 
Celkové hodnocení práce: 
Diplomová práce se zabývá problematikou psychické a fyzické zátěže sester pracujících v oboru 
anesteziologie a intenzivní medicína. Autorka k řešení tématiky přistupuje odpovědně a tvůrčím 
způsobem. Práce v teoretické i empirické části zcela odpovídá požadavkům kladeným na 
diplomovou práci 
 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
Klasifikace:  výborně  
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
 

1. Které zjištění považujete, v kontextu aktuální odborné literatury, za nejzávažnější? 
2. Jaká konkrétní opatření byste doporučila pro provoz daných oddělení, na základě 

realizovaného výzkumu? 
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