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Závěrečná práce o rozsahu 53 stran (kromě příloh) je rozdělena do kapitol, které na sebe

logicky navazují.

Cíl práce:

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit předpoklady dalšího vývoje role vysokoškolsky

vzdělané sestry v nových podmínkách.

Empirická část se zabývala podmínkami pro práci vysokoškolsky vzdělané sestry a zda

je sestrám umožněno pracovat samostatně na chirurgické ambulanci dle platné legislativy ČR.

Volba tématu:

Autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma vzhledem k trendům a roZVOJI

ošetřovatelství v ČR.

Teoretická část:

V úvodu teoretické části je definováno ošetřovatelství jako vědní obor a zmapován stav

organizace ošetřovatelství. Kapitola 3 se zabývá rozvojem ošetřovatelství, vzděláváním

zdravotnických pracovníků v oboru ošetřovatelství, koncepcí oboru a úlohou sester ve vývoji

ošetřovatelství. Pisatelka neopomenula zmínit kompetence sester k poskytování

ošetřovatelské péče. Logicky shrnula právní normy vztahující se k tématu. Závěr teoretické

části se zabývá katalogem prací a registrací zdravotnických pracovníků.

Empirická část:

Je stanoven cíl a hypotézy empirické části práce. Výzkumný soubor se skládal ze 3

skupin respondentů v celkovém počtu 202 respondentů. K výzkumu byly použity metody

dotazníku a řízeného rozhovoru. Dotazník byl rozpracován do 3 typů dle skupin respondentů.

K prezentaci získaných dat autorka použila grafické znázornění a slovní komentář



s procentuálním vyjádřením výsledků. Prezentace výsledků je dostatečná, pouze otázka:

.Edukace o životosprávě při ledvinových kamenech" je prezentována nejasně.

Autorka splnila cíle empirické části a v celku uceleně mapuje situaci dané problematiky

v praxi.

Závěr práce:

V závěru diplomové práce jsou chronologicky shrnuty získané informace z teoretické

části a následně z empirické části bakalářské práce.

Literatura:

Je použito 13 literárních zdrojů z let 1996 - 2005.

Kvalita příloh:

• ukázka práce sestry na chirurgické ambulanci - klinickém pracovišti

• dotazník pro sestry bez dobrovolného dohledu

• dotazník pro pacienty

• dotazník pro zdravotní pojišťovny

Uvedené přílohy k dané problematice jsou dostačující.

Možné otázky pro diskusi:

Jak si vysvětlujete, že Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (Vyhláška

493/2005 Sb) nezohledňuje situaci v praxi a neřídí se platnou legislativou zdravotnických

pracovníků?

Dle Vašeho názoru, proč jsou pojišťovny nedostatečně informovány o současné situaci

v praxi a proč nedovoluje situace ve zdravotnictví spolupráci zdravotních pojišťoven se

sestrami bez odborného dohledu?
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