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Posudek 

Volba tématu 

Studentka si pro svou práci zvolila stále aktuální téma „Psychická a fyzická zátěž sester 
v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny.“ Obojím je  zjevně ohrožen téměř každý 
zdravotnický pracovník nejen na těchto pracovištích .  

 
Teoretická a výzkumná část 
  V teoretické části diplomové práce je představena problematika psychické a fyzické zátěže, 
dále jsou představeny pracovní role všeobecných sester a charakteristika činností 
vykonávaných v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.  



Praktická část se zabývá výzkumným šetřením  kde si studentka dala za úkol získat data, 
vypovídající o indikátorech psychické a fyzické zátěže sester pracujících v oboru 
anesteziologie a intenzivní medicína. Výzkumné šetření proběhlo ve čtyřech vybraných 
nemocnicích na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a na jednotkách intenzivní péče 
neurochirurgických klinik formou dotazníku. Výsledky jsou zpracovány pomocí tabulek a 
grafů. Výzkumná část práce je v plném souladu s cíli práce. Autorka si je vědoma, že výsledky 
šetření charakterizují pouze vzorek sester ze čtyř nemocnic, nelze tedy výsledky šetření 
zobecnit na psychickou a fyzickou zátěž všech sester. 
 

Formální zpracování práce 
Práce v plném rozsahu odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací (Opatření děkana č. 10/2010). 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
 
Autorka spolupracovala s vedoucí práce. Navrhovaný typ dotazníku psychické zátěže  
neakceptovala a zvolila standartní dotazník psychické zátěže.  

 
Celkové hodnocení práce  
  

Předložená diplomová práce má dobrou úroveň. Stanovené cíle se podařilo splnit. Teoretická 
i výzkumná část je odpovídající. Diplomovou práci vypracovávala autorka s velkým zaujetím 
pro dané téma. 
 

Doporučuji k obhajobě. 
 
 

Práci klasifikovat stupněm:  výborně  
 

 
Otázky  k obhajobě práce : 
 
 Čím si vysvětlujete, že na odd. NCH nebyl ve věku 50 -60 let věku žádný respondent a na ARO ano ? 
 Čím si vysvětlujete, že na odd NCH je spokojenost s počtem sester ve směně oproti ARO o téměř 20%         
lepší? 
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