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Posudek 
 
Volba tématu 
Studentka si zvolila v současné době aktuální téma edukace pacienta před operačním 
výkonem a podíl anesteziologickou sestrou na ní. 
 
 
Teoretická část 
Teoretická část se věnuje základním charakteristikám oboru, včetně historie, současných 
možností podání anestezie, používaných farmak a možných komplikací.  
 
Empirická část 
Empirická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, zaměřenému na srovnání názorů 
anesteziologických sester týkajících se edukace pacienta před operačním výkonem. Šetření 
probíhalo na dvou pracovištích pražských fakultních nemocnic. Data vyplývající 
z dotazníkového šetření jsou přehledně zpracována ve formě tabulek i grafů.  
 
Přílohy a grafická část 
Práce obsahuje celkem osm příloh. Grafická část při třídění dat je pěkně zpracovaná. 
 
 
Formální zpracování práce 
Práce je jazykově dobře a čtivě zpracovaná. Členění práce je logické a přehledné. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají tématu práce, anglická verze by však zasloužila větší 
pozornosti při překladu.   



 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Práce je věnována aktuálnímu, ale relativně obtížnému tématu edukace pacienta 
anesteziologickou sestrou. Jazykově je práce velmi dobře zpracovaná. Práce má logické a 
velmi přehledné členění.  
Doporučit by bylo možné zaměřit v teoretické části větší pozornost na jednotlivá témata, 
kterých by se edukace anesteziologickou sestrou měla týkat. Následně se pak v empirické 
části více věnovat skutečnosti zda a jakým způsobem jsou tato témata během edukace 
anesteziologickou sestrou pokryta. Studentka však sama zmiňuje některé nedostatky zjištěné 
v průběhu vyhodnocování dotazníkového šetření.  
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji k obhajobě. 
 
 
Práci doporučuji klasifikovat stupněm výborně.  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
Jakým způsobem by měla v optimálním případě probíhat edukace pacienta před operačním 
výkonem? 
Může podáním premedikace před operačním výkonem ovlivnit průběh edukace?  V případě, 
že ano, bylo by možné modifikovat průběh edukačního procesu tak, aby bylo dosaženo co 
nejlepšího výsledku?  
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