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Předkládaná práce je zaměřena na proměnu profese zdravotní sestry od 60. let 20. století do 

současnosti optikou sester, které dospěly do věku, kdy již aktivně své povolání nevykonávají. 

Autorka práce, která se rovněž ve své profesi zabývá ošetřovatelskou činností, formulovala cíl 

práce na str. 8 jako "přinést pohled na proměny profese zdravotní sestry z pohledu 

zdravotních sester, které již ukončily svoji profesní dráhu, a mají ke své práci ve zdravotnictví 

již předpokládaný odstup". Autorka se snaží tento aspekt propojovat se společenskými a 

politickými změnami daného období v českých reáliích a daná zjištění by ráda aplikovala na 

současné české ošetřovatelství, které popisuje jako ošetřovatelství, které je v tzv. přechodové 

éře tj. v procesu změny. Tento cíl se autorka pokusila naplnit za pomoci rozhovorů se sedmi 

nositelkami ošetřovatelské profese, nyní v důchodovém věku, metodou kvalitativního 

výzkumného přístupu, konkrétně profesní biografie. Tato metoda poskytla zajímavou možnost 

pohledu na proměny ošetřovatelské profese očima samotných sester. 

Ošetřovatelství je relativně mladý vědní obor, jehož role v péči o zdraví člověka je 

nezastupitelná. Stejně tak jako jiné obory, i ošetřovatelství se vyvíjí a formuje pod vlivem 

technických, společenských změn a nových poznatků souvisejících disciplín. Téma 

předkládané práce, tedy pohled do ošetřovatelské profese jednou generací sester, považuji za 

téma velmi přínosné, skýtající mnoho zajímavých možností, které by bylo možno využít v 

současné ošetřovatelské praxi. Pro tento účel je dle mého názoru ke škodě práce, nepříliš 

jasné a volné časové ohraničení "přelom tisíciletí", které lze chápat v různých časových 

úsecích (od časového úseku třiceti let až po stovky let). Za vhodnější variantu bych 

považovala vztahování se spíše k přelomu století než tisíciletí, a také v názvu bych doporučila 

jasně vymezit, že se práce vztahuje na pohled do ošetřovatelské profese na území českých 

zemí. 
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Autorka člení práci na část teoretickou a empirickou. V teoretické části, která má 48 stran, 

popisuje historické a společenské souvislosti vývoje ošetřovatelské profese, dále se věnuje 

image profese zdravotní sestry a zabývá se zvláštnostmi, které jsou pro tuto profesi 

charakteristické. Opírá se zde o relevantní převážně českou odbornou literaturu. Teoretická 

část dle mého názoru zahrnuje dosti povrchně dlouhý úsek historie, popisně (nikoli 

analyticky) prezentuje chronicky známé skutečnosti z dějin ošetřovatelství, které jsou běžně 

dostupné v české literatuře. Z hlediska stanovených cílů práce a zejména z jejího názvu bych 

považovala za relevantnější analyzovat více vlivů (politických, společenských) působících na 

ošetřovatelskou profesi, a to především v časovém úseku, ke kterému se autorka v empirické 

části diplomové práci nejvíce vztahuje, tedy 80. a 90. léta 20. století. 

Na str. 9 autorka uvádí, že při zpracování teoretické části bude vycházet z odborné literatury i 

z osobních a pracovních zkušeností. Teoretickou částí se tak prolínají osobní názory a postoje. 

Tento druh zkušeností autorky však do teoretické části nepatří a bylo by vhodné začlenit je 

spíše do poslední části odborného textu – diskuse empirických zjištění. Kapitola „Diskuse“ v 

této diplomové práci však zcela chybí. V teoretické části tedy splývají fakta a názory autorky 

a pravděpodobně i na základě této skutečnosti chybí také nejednou odkazy na zdroje (např. na 

str. 10, 11 - vymezení pojmu "řád", na str. 11 pak odstavec začínající slovy "Profesionalizace 

ošetřovatelství...", na str. 13 chybí citační zdroje o životě Florence Nightingalové, na str. 15 v 

části začínající větou "V druhé polovině 19. století...", a další). Na str. 11, při popisu 

klíčového pojmu své práce, tedy pojmu "řád", odkazuje autorka na Wikipedii a Wiktionary, 

což pro účely diplomové práce považuji za naprosto nevhodné. 

Empirická část navazuje na část teoretickou a má 38 stran. Je v ní využito kvalitativního 

výzkumného přístupu. Autorka popisuje, že při svém výzkumném počínání postupovala dle 

metody "grounded theory", nicméně blíže neukazuje, jak byl cíl této metody ("vyvinutí teorie 

přímo z existujících dat") naplněn (zřejmě teorii ztotožňuje s interpretací dat?). Ke sběru dat 

autorka použila nepravděpodobnostní metodu výběru, metodu "sněhové koule". Celkem 

získala pro soubor sedm informátorů. Metodu polostrukturovaného rozhovoru autorka po 

prvním rozhovoru zaměnila za metodu autobiografického vyprávění životního příběhu. V 

části práce 3.3 Analýza rozhovorů autorka místo postupu analýzy představuje svá zjištění, 

která později znovu podrobně představuje v kapitole 3.4. Interpretace dat. Oběma těmito 

kapitolami se převážně line téma "řádu a pořádku", což navozuje otázku, zda v rozhovorech 

nedošlo k přílišné redukci složitosti této problematiky, ať již výběrem informátorů nebo 

absencí hloubkových doplňujících otázek.  
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Celkově je struktura práce přehledná. Jak již bylo výše uvedeno, ocenila bych doplnění oddílů 

"Diskuse" a případně i "Doporučení pro praxi", ve kterých by se naskytnul prostor zjištění, 

která autorka svým výzkumem přináší, čtenářům představit v dalších odborných 

souvislostech. Tento prostor by umožnil také rozvinout téma vlastní "proměny role zdravotní 

sestry", tedy nejenom zobrazit to, co v sesterském povolání "odchází", s čím se profese loučí, 

ale také naznačit, co na uvolňující se místo do ošetřovatelské profese vlastně "nastupuje", a 

takováto zjištění propojit se současných stavem ošetřovatelské profese, jak bylo záměrem 

práce. Výzkumná část je psaná nicméně čtivě a přehledně a autorku je nutné na tomto místě 

ocenit za užitečné zachycení názorů na vlastní profesi jedné generační skupiny sester, které 

svým šetřením přinesla. 

Z akademického hlediska lze shrnout, že autorka naplnila požadavky na magisterskou práci. 

Ke zpracování své práce použila řadu relevantních zdrojů a pramenů, čerpala ale také ze 

zdrojů ne zcela vhodných ke zpracování kvalifikačních prací. V seznamu literatury je část 

elektronických zdrojů vedena jako samostatný oddíl, jiná část je začleněna do seznamu 

literatury. Cíle práce lze mít vcelku za naplněné, pokud odhlédneme od ambiciózního názvu 

práce, jemuž obsah ne zcela odpovídá. 

       Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a podle jejího výsledku navrhuji klasifikovat 

známkou velmi dobře nebo dobře. 

Otázka k obhajobě: 

V čem spočívá dle Vašeho názoru charakteristická jedinečnost zdravotní sestry na přelomu 

tisíciletí? Jaký ze společenských vlivů na přelomu tisíciletí měly na tuto charakteristiku 

konkrétní vliv a proč ?  

 

Mgr. Markéta Vanclová                                                     V Praze, dne 20. 8. 2014 


