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Posudek 
 

Volba tématu 

Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma „Edukace pacienta anesteziologickou 

sestrou“. 

 Jakýkoli invazivní zákrok představuje pro pacienta zvýšenou zátěž a to především 

psychickou. Je na sestrách zejména anesteziologických, aby pomohly pacientovi vše 

zvládnout. 

 

Teoretická část 

Studentka přehledně zpracovává anesteziologii přes historii, druhy anestezie, 

komplikace, které s sebou anestezie nese, léky používané v anestezii, přípravu pacienta před  

a péči o pacienta po anestezii až po anesteziologickou dokumentaci a edukaci nemocných. 

 Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 

 Studentka pěkně pracuje s různými literárními prameny a informačními zdroji. Použila 

celkem 25 zdrojů, které jsou citovány dle platných norem.  

 Studentka prokázala kvalitní teoretické znalosti. 

 

Empirická část 

Formulace cílů práce 

 Studentka v bakalářské práci stanovila 3 cíle. Prvním cílem bylo zjistit znalosti 

anesteziologických sester o edukačním procesu pacienta před plánovaným chirurgickým 

výkonem. Druhým cílem bylo zjistit, zda se anesteziologické sestry podílí na edukaci pacienta 

před plánovaným chirurgickým výkonem a třetím cílem bylo zjistit, zda se anesteziologické 

sestry podílí na edukaci pacienta před plánovaným chirurgickým výkonem. 

 

 

 



Užitá metoda výzkumného šetření 

Metodou pro sběr dat byl zvolen dotazník, který byl sestaven do oblastí podle předem 

stanovených cílů. Zvolená metoda dotazníku byla použita pro splnění cílů číslo  

1 až 3. Dotazník obsahuje 17 položek.  

 

Charakteristika zkoumaného souboru 

 Anesteziologické sestry pracující na Anesteziologické klinice Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze 

 Anesteziologické sestry pracující na Anesteziologické klinice Fakultní nemocnice  

v Motole 

 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce 

Před zahájení výzkumného šetření byla provedena pilotní studie pro zhodnocení 

srozumitelnosti jednotlivých položek v dotazníku. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 

Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úroveň a originalita diskuse 

 Výsledky šetření jsou představeny v diskusi. 

 

Splnění cílů 

 Cíle práce byly splněny. 

 

Formulace závěru 

 Studentka se věnuje cílům práce, jejich splnění a navrhuje opatření pro praxi. 

 

Přílohy  

Bakalářská práce obsahuje 8 příloh.  

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 

prací. 

Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,  

které respektují zvolené téma práce. Postřehnutelná je také provázanost teoretické a praktické 

části práce. 

 

 Studentka pracovala velmi samostatně se zájmem o danou problematiku a aktivně 

vyhledávala informace k danému tématu práce. Spolupráci se studentkou hodnotím kladně. 

 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Autorka v teoretické části podává ucelený pohled na problematiku anesteziologie  

a zpracovává edukaci pacienta anesteziologickou sestrou. Práce je velmi hezky, čtivě psaná. 

Empirická část přesahuje část teoretickou a je postřehnutelná provázanost části teoretické  

s empirickou. Studentka dosáhla zajímavých výsledků.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci  

 

Práci k obhajobě doporučuji 

 



Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěla 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

 

1. Čím si vysvětlujete tak velké rozdíly mezi respondenty z VFN v Praze a FN v Motole  

při otázce, zda mají respondenti zájem o pacienta po přeložení na dospávací pokoj (viz graf  

a tabulka č. 13?  

 

2. Co pro Vás bylo nejtěžší při zpracovávání bakalářské práce? 

 

 

 

 

     V Praze 9. 1. 2012 

Místo a datum vypracování    Podpis vedoucího práce 

posudku posuzovatelem       
 


