
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
1. lé kař ska  fakulta 

ÚSTAV TEORIE A PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ 
140 59 Přaha 4 – Křč , Ví déň ska  800 

 

Posudek oponenta bakalářské práce  
 

Název bakalářské práce: Spokojenost sester se současným stavem českého zdravotnictví  

Název bakalářské práce v anglickém jazyce:  Nurses Satisfaction with the Current Situation 

in the Czech Healthcare System   

 
Autor práce Jana Sovová  

Název studijního oboru  Všeobecná sestra  

Forma studia   kombinovaná   

Vedoucí práce  Mgr. et Mgr. Eva Prošková   pracoviště  UTPO  

Oponent práce  Mgr. Vendula Pírková   pracoviště UTPO 

Akademický rok 2014-2015    

 

 

Autorka si zvolila zajímavé téma, kdy srovnává oficiální výzkum Centra pro výzkum veřejného 

mínění AV ČR, v.v.i. Jedná se o porovnání hodnocení systému poskytování zdravotní péče 

v ČR, laickou veřejností a nelékařskými zdravotnickými pracovníky (všeobecnými sestrami a 

zdravotnickými asistenty).  

Formální stránka a struktura práce má dostatečnou úroveň. Práce je členěna na dvě části, 

teoretickou a praktickou. Práce má 46 stran bez příloh. Z textu je patrno, že autorka má běžně 

používanou terminologii zažitou. Struktura práce odpovídá požadavkům zadání tvorby 

bakalářské práce. Požadované náležitosti závěrečné bakalářské práce jako prohlášení, 

poděkování a anotace jak v českém, tak anglickém jazyce jsou v pořádku. Seznam 

bibliografických odkazů obsahuje 30 položek a svědčí o snaze zohlednit všechny dostupné 

informace k dané problematice včetně zahraničních zdrojů. Obě části (teoretická a praktická) 

jsou rovnoměrné rozvržené. Teoretická část je na 14 stranách a praktická část na 20 stranách. 

Bakalářská práce se člení na dvě části, teoretickou a praktickou. Obě části mají své cíle, přičemž 

cílem teoretické části je definování základních pojmů a nastínění zdravotní politiky a systému 

poskytování zdravotní péče v ČR, které se pak v empirické části promítají do průběhu 

empirického šetření a tím objasňují oblasti na něž se výzkumné šetření vztahuje.   

Cílem  empirické části je srovnání získaných výsledků od nelékařských pracovníků s výsledky 

renomovaným výzkumným centrem Akademie věd ČR.  

V teoretické části autorka představuje definice a pojmy, se kterými pracuje v empirické části a 

velmi často zde používá odkazy či citace z bibliografie. Dále představuje současnou 

problematiku systému poskytování zdravotní péče s mnohými odkazy na platné aktuální 

zákonné a podzákonné normy. Nezapomíná ani na představení ekonomické situace ve 

zdravotnictví – vývoj podílu výdajů na HDP v % či výdaje na jednoho obyvatele v Kč 
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s odkazem na aktuální údaje oficiálních zdrojů – viz. obr. 1: Vývoj celkových výdajů na 

zdravotnictví, kdy zdrojem je UZIS. 

Zajímavým prvkem v bakalářské práci je rozpracování kapitoly 3.5 Dostupnost zdravotní péče, 

kterou rozpracovává na další oblasti včetně sociální dostupnosti s odkazem na antidiskriminační 

zákon a tímto dodává teoretické části vyšší úroveň a svědčí o vhledu autorky do předkládané 

problematiky. Stejný postup zvolila i u regulačních poplatků včetně odkazu na Nálezy 

Ústavního soudu, které předkládá srozumitelným způsobem. Nelze pominout i kapitoly 3.7 

Hospodaření v oblasti léků a 3.8 Kontrola fungování zdravotních pojišťoven, ve kterých autorka 

používá terminologii a z textu je patrno, že ji problematika zajímá a že jí rozumí. 

Teoretická část působí velmi profesionálně, odpovědně 

 

V empirické části Jana Sovová stanovila cíle a hypotézy šetření. Představila charakteristiku 

výzkumného vzorku a metodiku empirického šetření. Zde se mi líbí přístup k získání 

respondentů přes odborné portály Ošetřovatelství.info a časopis Florence což svědčí i o zápalu 

pro věc. Nevýhodou se mi však jeví krátká doba na vyplnění pouhých 15 dní na konci ledna 

2014. Takovýto výzkum by si podle mého názoru zasloužil delší lhůtu, která by přispěla 

k získání většího počtu respondentů. Ale i přesto oceňuji přístup autorky. 

V závěrečné práci mi v přílohové části schází původní dotazník CVVM, na který autorka 

odkazuje v kapitole 4.3. Zde pracuje pouze s odkazem, že otázky v dotazníku jsou výběrem 

otázek z rozsáhlého výzkumu výše uvedeného CVVM. 

V případě otázky 7 navrhuji lépe formulovat dostupnost právě s odkazem na kapitolu 3.5, která 

podrobně rozebírá jednotlivá hlediska dostupnosti zdravotní péče. 

V kapitole 4.5 Vyhodnocení empirického šetření autorka vhodně zvolila grafické znázornění, 

které čtenáři umožňuje okamžitý přehled. Komentáře pod jednotlivými grafy odpovídají 

představeným výstupům, které jsou pak zhodnoceny v diskuzi a konfrontovány s autorkou 

stanovenými hypotézami. 

V závěrečné části autorka velmi dobře poukazuje na skutečnost, že výsledky nelze vzhledem 

k počtu respondentů zobecňovat a považovat je za všeobecné názory sester. 

 

Práce s literaturou 

Literatura se pro autorku stala stěžejní především v první části bakalářské práce. Z předložené 

literatury většinou vybrala podstatné náležitosti. Citace, které používala byly jak z publikací 

odborného textu tak i z využití internetových zdrojů.  

 

Rozsah práce, jazyková, stylistická a formální úprava 

Práce je standardního rozsahu, jazykově uspokojivá Z textu je patrno, že autorka má běžně 

používanou terminologii plně zažitou. 

V práci se vyskytují drobné překlepy, které však kvalitu nesnižují. 
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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky a odpovídající 
počet přidělených bodů 

Počet bodů 

Abstrakt 
 Obsahuje abstrakt všechny 

klíčové části (východiska, cíle, 
výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní 
výsledky a jejich implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s 
obsahem práce? 

 Má abstrakt přiměřený 
rozsah? 

(0-5 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – abstrakt postrádá jasné 
sdělení  

 Dobrá úroveň – abstrakt je neúplný nebo v něm chybí 

jedna či více klíčových částí nebo není konzistentní s 
cílem, strukturou práce či diskutovanými poznatky  

 Velmi dobrá úroveň – abstrakt obsahuje všechny 

položky, ale: jeho vypovídací hodnota je slabá, je příliš 
dlouhý, je matoucí  

 Výborná úroveň – kvalitně zpracovaný stručný souhrn 
obsahující všechny klíčové informace 
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Abstrakt viz. výše 

 
 

 

Odůvodnění a rešerše odborné 
literatury 
 Je zdůvodnění práce uvedené 

v úvodu logické? 
 Byla zvolena adekvátní 

literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu 
dostatečný/úplný? 

 Je zvolená literatura aktuální? 
 Je použitá literatura řádně 

citována? 
 Je použitá argumentace 

prezentována standardním 
způsobem? 

 Byl dosavadní výzkum 
podroben kritice? 

(0-20 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – odůvodnění nebo rešerše 
chybí, význam/přínos práce je pochybný, neposkytuje 
odpovídající oporu pro tvrzení autora, chybí přehled 
předešlých výzkumů a/nebo nekriticky přejat, reference 
na práci jiných autorů je nepřiměřená  

 Dobrá úroveň – pro zpracování diskutovaného tématu 
byla vybrána adekvátní odborná literatura. V práci je 
referováno k odpovídající empirické nebo teoretické bázi. 
Byla provedena rešerše předešlých výzkumů (ale jenom 
nebo v převážné míře českých), na něž je v práci správně 
referováno  

 Velmi dobrá úroveň – byla zvolena a je podrobně 

diskutována adekvátní odborná literatura k tématu. Popis 
základních pramenů nebo teoretického rámce je na 
standardní dobré úrovni a zohledňuje i práce 
zahraničních autorů  

 Výborná úroveň – význam a praktické implikace práce 

jsou dobře definovány. Teoretický nebo empirický základ 
je dobře popsán včetně práce zahraničních autorů a v 
práci diskutován. Je předložen odpovídající a kritický 
přehled dosavadních výzkumů, který odpovídajícím 
způsobem interpretuje současné poznatky a kontroverze 
v oboru. Argumentace použitá v práci může být inovativní 
a pro obor přínosná 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury viz. výše  
 
 

Použité metody a logika struktury 
práce   

 Jsou jasně stanoveny a 
zdůvodněny cíle práce, 
výzkumné otázky či hypotézy? 

 Je zdůvodněna volba 
použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, 
tvorba, zpracování a analýza 
dat)? 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy ve výběru 

nebo popisu jedné nebo více částí práce, zvolené metody 
neodpovídají cílům, otázkám či hypotézám  

 Dobrá úroveň – základní části práce jsou popsány na 

dostatečné úrovni a umožňují porozumět použitým 
metodám a postupům  

 Velmi dobrá úroveň – všechny použité klíčové metody 

a postupy jsou podrobně popsány a odpovídají současné 
vědecké praxi  
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 Jsou všechny použité metody 
a postupy dobře a podrobně 
popsány, umožňuje popis 
replikaci? 

 Byla věnována pozornost 
reliabilitě a validitě dat? 

 Má práce logickou strukturu? 
(0-20 bodů) 

 Výborná úroveň – všechny použité klíčové metody a 
postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na 
vědeckou práci, mohou být inovativní a pro obor přínosné  
 

Použité metody a logika struktury práce viz. výše 

 
 
 

Zpracování tématu a interpretace 
získaných poznatků 

 Jsou závěry prezentovány 
srozumitelně? 

 Jsou prezentovány všechny 
relevantní poznatky? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé 
stránky práce? 

 Jsou závěry korektní? 
 Byly vzaty v úvahu 

alternativní vysvětlení? 
 Jsou závěry diskutovány 

v kontextu soudobého 
výzkumu? 

 Jsou učiněna doporučení pro 
další výzkum nebo opatření? 

(0-20 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – výrazné problémy s prezentací 

nebo s interpretací výsledků  
 Dobrá úroveň – prezentované výsledky jsou vnitřně 

konzistentní. Některé interpretace výsledků jsou 
přiměřené. Práce zmiňuje některé z jejích hlavních 
slabých a silných stránek  

 Velmi dobrá úroveň – výsledky jsou srozumitelně 

prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace 
výsledků jsou přiměřené. Slabé a silné stránky práce jsou 
diskutovány včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Práce demonstruje porozumění implikacím 
diskutovaných poznatků pro další výzkum nebo opatření  

 Výborná úroveň – výsledky prezentovány srozumitelně 

a jeví se jako správné. Správná interpretace výsledků je 
provedena s kritickým zohledněním možných 
alternativních vysvětlení. Jsou diskutovány slabé i silné 
stránky práce včetně implikací pro interpretace poznatků. 
Výsledky jsou diskutovány v kontextu dalších výzkumů a 
zdůrazňují přínos k rozvoji vědomostí (nebo vývoji nových 
technik a postupů). Jsou učiněna jasná a odpovídající 
doporučení pro další výzkum nebo opatření  
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků viz. výše 

 
 
 

Etické aspekty práce 

 Byly vzaty v úvahu etické 
otázky? 

 Nedošlo k ohrožení zájmů 
účastníků výzkumu? 

 Jsou diskutovány etické 
konflikty výzkumné činnosti? 

 Byly respektovány pravidla 
publikační etiky? 

(0-10 bodů) 

 

 Nedostatečná úroveň – etické otázky jsou opominuty, 
etická pravidla výzkumu a ochrana osobních údajů nejsou 
respektována nebo jsou nedostatečně ošetřena  

 Dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 

ošetřuje zájmy účastníků výzkumu, nicméně z etického 
hlediska vykazuje nedostatky, které ale nejsou zásadního 
charakteru  

 Velmi dobrá úroveň – práce diskutuje etická pravidla a 
ošetřuje zájmy účastníků výzkumu  

 Výborná úroveň – etická pravidla výzkumu a ochrana 

osobních údajů jsou dostatečně ošetřeny. Jsou 
diskutovány všechny etické konflikty výzkumné činnosti. 
Autor bere v potaz společensko-kulturní dopad práce 
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Etické aspekty práce viz. výše 

 
 
 

Odborný a společenský přínos  

 Pojednává práce 
aktuální/praktický problém? 

 Nedostatečná úroveň – práce se nezabývá 

společensky aktuálním nebo praktickým problémem  
 Dobrá úroveň – práce pojednává alespoň částečně 

aktuální nebo praktický problém v kontextu oboru 
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 Je práce přínosná z hlediska 
oboru? 

(0-10 bodů) 

 Velmi dobrá úroveň – práce pojednává aktuální a 
praktický problém v kontextu oboru 

 Výborná úroveň – práce je originální a přínosná pro 

rozvoj oboru, zabývá se významným společenským 
problémem 

Odborný a společenský přínos viz. výše 

 
 
 

Formální úroveň práce 

 Obsahuje práce všechny 
klíčové části? 

 Má práce dostatečný či 
přiměřený rozsah? 

 Je práce logicky uspořádána? 
 Je práce z formálního hlediska 

bez chyb? 
(0-15 bodů) 

 Nedostatečná úroveň – práce není na odpovídající 
úrovni zpracována a vnitřně uspořádána, např. chybí 
některá z jejích klíčových částí, neodpovídá rozsahem 
požadavkům či je nelogicky uspořádána  

 Dobrá úroveň – text je z hlediska obsahového i 

formálního bez zásadních pochybení, práce je úplná a má 
jasnou strukturu 

 Velmi dobrá úroveň – práce je zpracována na velmi 

dobré úrovni, text je vhodně členěn a jsou dodrženy 
všechny zásady logické i formální strukturace textu  

 Výborná úroveň – práce je napsána na vysoké 
akademické úrovni  
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Formální úroveň práce viz. Výše 

 
 
 

 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100–81 

Velmi dobře 80–61 

Dobře 60–41 

 

 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

Otázka č. 1 – Jak si vysvětlujete rozdílné zjištění v otázce 7g. Kdy je jasně patrný rozdíl 

v názorech respondentů z řad profesionálů a laické veřejnosti na problémy ve fungování 

zdravotních pojišťoven. 

Otázka č. 2 – Jak si vysvětlujete, že respondenti z řad zdravotníků hodnotí negativně dostupnost 

zdravotní péče. 

  

V Praze dne 11.1.2015 

Mgr. Vendula Pírková 

 

 
 
 
 


