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1. Hodnocení volby tématu a cíl ů práce 

Cílem bakalářské práce bylo pospat pozici anesteziologické sestry v multidisciiplnárním týmu 

pracujícím na operačním sále jak na základě posouzení historického vývoje úkolů a vzdělávání 

anesteziologické sestry, tak na základě empirického šetření v konkrétních podmínkách vybraného 

zdravotnického zařízení 

Téma práce hodnotím jako vhodně zvolené a dlouhodobě aktuální. Cíle práce jsou dobře formulované 

a realizovatelné plánovanými metodami.  

 

2. Hodnocení teoretické části práce  

V teoretické části práce je přehledně zpracováno téma anestézie, jejich druhů, vývoje, současného 

způsobu vedení anestézie a je popsáno vzdělávání a náplň činnosti anesteziologické sestry. 

Významná část teoretického přehledu je věnována týmové spoluprácí a zdrojům konfliktů 

v multidisciplinárním týmu.  

Teoretickou část hodnotím jako rozsahem přiměřenou, dobře dokumentovanou použitými zdroji  

 

3. Hodnocení empirické části práce  

Cílem tzv. empirické části bylo zjistit vnímání pozice anesteziologické sestry ostatními členy 

multidisciplinárního týmu a percepci vlastního postavení anesteziologickými sestrami. V rámci tohoto 

šetření byla použitá dotazníková metoda. Šetření bylo provedeno v nemocnicích v Chrudimi a 

v Pardubicích, bylo zpracováno 97 dotazníků. Zpracování odpovědí je přehledně prezentováno ve 

formě grafů s uvedením četností jednotlivých odpovědí. Výsledky jsou správně diskutovány v diskuzi. 



K této pasáži textu mám metodologickou připomínku -  v diskusi by neměly být opakovány výsledky, 

jak se v textu opakovaně děje.  

Empirickou část práce hodnotím jako přiměřeně rozsáhlou a dobře zpracovanou. Výše uvedená 

připomínka k metodologii diskuse nemá vzhledem k určení práce zásadní charakter.  

 

4. Hodnocení záv ěrů práce 

Vlastní výsledky odrážejí širokou variabilitu názorů na postavení a význam činnosti anesteziologické 

sestry danou rozdílnou znalostí náplně činnosti anesteziologické sestry, odlišnými přístupy 

k poskytování anesteziologické péče a rozdílnou osobní zkušeností s prací konkrétních 

anesteziologických sester, která vždy významně formuje názor jednotlivých členů týmu na úlohu 

anesteziologické sestry.   

Závěry vycházejí správně ze zjištěných výsledků, pouze formulované doporučení tzv. plánu 

preventivních opatření pro multidisciplinární týmy operačních sálů je založeno více na obecných 

doporučení pro prevenci a řešení konfliktů v týmech, než na vlastních výsledcích šetření. 

 

5. Literatura a práce s literaturou  

Autorka uvádí 41 citací, které jsou řazeny abecedně, ke způsobu práce s literaturou nemám zásadní 

připomínky. 

 

6. Kvalita p říloh, jazyková a formální stránka zpracování 

Po jazykové stránce hodnotím práci jako dobrou, pouze s minimálním počtem překlepů, nepřesností 

nebo nejasných formulaci. K přiloženým přílohám nemám připomínky. 

 

7. Závěr a hodnocení 

Předložená bakalářská práce potvrzuje schopnosti autorky v oblasti přípravy a realizace výzkumných 

projektů, práce s literárními zdroji a vlastní interpretace dostupných dat.  

Přínosem práce je poznání vnímání pozice anesteziologické sestry v konkrétních zdravotnických 

zařízeních. Přestože je pravděpodobně možné získané výsledky zobecnit, vzhledem regionálnímu 

charakteru provedeného šetření ponechává předložená práce v této oblasti určitý stupeň nejistoty.  

Bakalářskou práci hodnotím kladně, přes drobné metodologické nedostatky navrhuji hodnocení 

výborně. 

Otázky oponenta: 

1. Jak se na výsledcích šetření projevuje pohlaví respondentů? 

2. Které kompetence anesteziologické sestry považuje autorka za nedostatečné? 

 

V Hradci Králové dne 24.5.2011 

 

MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. 

 

 


