
Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce sestry a sanitářky na vybraném 

oddělení III. interní kliniky kardiologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Unikátní 

situace autorky-studentky oboru všeobecná sestra na 3. Lékařské Fakultě UK, která zde sama 

pracuje jako sanitářka, byla podnětem k výzkumu. Vzhledem k možnostem, které z pozice 

autorky plynou, byla zvolena kvalitativní metodologie zúčastněného pozorování, s využitím 

prvků etnografie a auto etnografie. Sběr dat probíhal po dobu šesti měsíců, dokumentováním 

každodenních činností obou pozic. Teoretická část je věnována specifikům ošetřovatelství 

v kardiologii a kompetencím všeobecné sestry a sanitáře, které upravuje zákon. 

Na toto téma bylo jak v české, tak zahraniční literatuře publikováno jen velmi málo. Rovněž 

auto etnografická metoda není v ošetřovatelském výzkumu zatím příliš využívána. Cílem 

autorky bakalářské práce je s využitím originální metodologie, představit téma, které je zatím 

spíše na okraji zájmu. Práce byla vypracována s přesvědčením autorky, že kvalitní a bezpečnou 

ošetřovatelskou péči nelze poskytovat bez týmové spolupráce, která spočívá nejen v naplňování 

kompetencí a dodržování standardů, také v projevech vzájemné úcty a respektu k práci 

ostatních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

This bachelor´s thesis deals with the issue of collaboration of a general nurse and an enrolled 

nurse at a selected department of Third Internal Cardiology Clinic of University Hospital 

Královské Vinohrady.  The unique position of the author, who is, at the same time, studying 

nursing at the Third  Faculty of Medicine at Charles University and  working as an enrolled 

nurse at University Hospital Královské Vinohrady, prompted the research. Given the 

possibilities of what this position entails, the author chose the qualitative methodology of 

participating observation, using the elements of ethnography and auto ethnography.  The data 

was collected during a period of over six months, documenting the day-to-day activities of both 

professions. The theoretical part of this thesis deals with the specifics of cardiac nursing and 

the competences of a general nurse and an enrolled nurse defined by the law. 

There have been only a few works about this issue published, either in the domestic or 

international environment.  Auto etnography is rarely used in research about nursing. The 

author´s goal is to introduce a topic that is so far marginal, while using this original 

methodology. The author is convinced, that  professional and safe nursing cannot be provided 

without effective teamwork, which is, besides following the professional standards, based on 

respect towards the work of others.  

 


