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Téma habilitačnej práce : Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom
Aktuálnosť a náročnosť zadanej témy
V posledných rokoch sú pozorované výrazné zmeny vo vekom zložení obyvateľstva, čo je
vidieť na poklese novorodeneckej a dojčeneckej úmrtnosti, znížení pôrodnosti a predlžovaní
strednej dĺžky života, čo spôsobuje zvyšujúci sa podiel starších ľudí v populácii. Toto všetko
je viditeľné aj v geriatrii a geriatrickom ošetrovateľstve kde je zvýšená potreba hospitalizácie
nielen v nemocniciach, ale aj umiestňovanie v zariadeniach pre dlhodobo chorých
a domovoch sociálnych služieb. Starostlivosť o takýchto pacientov je pomerne náročná vo
viacerých aspektoch, ktoré sú práve v tomto odbore veľmi málo dávané do popredia, preto
považujem výber témy za mimoriadne aktuálny a tiež na spracovanie pomerne náročný.
Zvolenou základnou metódou v teoretickej časti bolo spracovanie dôkladného prehľadu
literárnych zahraničných, českých i slovenských zdrojov, ktoré sa danou tematikou
komplexne zaoberali nielen z medicínskeho pohľadu alebo aj zo spomínaného pohľadu na
kvalitu života.
Metódy spracovania riešenej problematiky
Na zber údajov bol použitý dotazník, rozdelený do 4 častí: prvá časť sa venovala hodnoteniu
psychickej pracovnej záťaže s využitím Meisterovho dotazníka, druhú časť tvorí dotazník –
Riziko syndrómu vyhorenia (SMBM), tretia časť dotazníka bola venovaná pracovnej záťaži.
štvrtú časť dotazníka tvoria demografické údaje.
Analýza a interpretácia výsledkov riešenej problematiky
Jednotlivé číselné dáta boli uvádzané so základnou štatistickou charakteristikou jednotlivých
parametrov: aritmetickým priemerom, smerodajnou odchýlkou, mediánom, minimálnou

a maximálnou hodnotou. Pre porovnanie dát dvoch číselných premenných bol využitý
neparametrický Mann-Whitney test. V prípade sledovania tesnosti vzťahu medzi premennými
bol použitý neparametrický Spearmanov korelačný koeficient. štatisticky signifikantné sú
považované rozdiely ak p-hodnota testovacieho kritéria bola menšia ako p<0,05. Jednotlivé
výsledky by mohli byť využité pri hodnotení a plánovaní požiadaviek na minimálne
personálne zabezpečenie geriatrických pracovísk.
Zorientovanie sa uchádzača v danej problematike
Autorka je v problematike zorientovaná, čo dokazuje komplexnosť a kontinuita teoretickej
časti, charakteristika a viaceré pohľady na základné pojmy ako pracovná záťaž, stres,
syndróm vyhorenia a jej aplikácia vo vzťahu na prácu sestry v geriatrickom ošetrovateľstve.
Diskusia
Jednotlivé kapitoly majú jasnú a logickú štruktúru, nadväzujú na seba a sú napísané
kultivovaných jazykom, zrozumiteľne a na požadovanej vedeckej i štylistickej úrovni.
Empirická časť je spracovaná dôkladne, ide o vlastný výskum s cieľmi, hypotézami, diskusia
je konfrontovaná s praxou a výsledkami iných prác a štúdií. Výskumné otázky a ciele
výskumu sú jasne definované. Vzhľadom k stanoveným cieľom je zvolená metodika správna
a viedla k naplneniu stanovených cieľov. Výsledky sú prehľadné, jasné a zrozumiteľné.
Súčasne platí, že autorka využíva štýl písania, ktorým dokáže zrozumiteľne predstaviť závery
svojho výskumu. Výsledky výskumu podporujú rozvoj odboru ošetrovateľstvo a významne
zdôrazňujú potrebu eliminácie záťaže v práci sestier s geriatrickými pacientmi.
Otázka do diskusie: V súvislosti so zameraním výskumu a možnosťami riešenia uvedenej
oblasti popíšte - aké copingové stratégie by mohli sestry z geriatrických pracovísk využívať
na zvládanie pracovnej záťaže ?
Záver: Predložená habilitačná práca PhDr. Ivety Matišákovej, Ph.D. spĺňa všetky
požadované kritéria kladené na tento druh práce a odporúčam prijať ju ako podklad pre
habilitačné konanie a po jej úspešnom obhájení navrhujem PhDr. Ivete Matišákovej, Ph.D.
udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v študijnom odbore Ošetrovateľstvo.
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