
PŘÍLOHY

Příloha č. 1: klasifikace podle Maňáka, Skalkové a Obdržálka

Slovní metody:

1. metody monologické – vyprávění, popis, vysvětlování, výklad, přednáška 

2. metody dialogické – rozhovor, dialog, diskuze 

3. metody písemných prací – písemná cvičení, kompozice

4. metody práce s učebnicemi, knihami a textovým materiálem 

Demonstrativní metody:

1. pozorování předmětu a jevů 

2. demonstrace předmětů, modelů činností a pokusů

3. demonstrace statických obrazů, schémat

4. projekce statická a dynamická 

Praktické metody:

1. nácvik pohybových dovedností 

2. nácvik pracovních dovedností 

3. laboratorní činnosti 

4. grafické a výtvarné činností 

5. nácvik hudebních dovedností



Příloha č. 2: Fotografie z katetrizačního sálu (prezentováno se svolením staniční sestry 

z KATLAB, Kateřiny Malé)

Obrázek č. 1: „Zarouškovaný“ pacient na angiografickém pracovišti KATLAB ÚVN –

Fakultní nemocnice Praha 

Obrázek 
č. 2: Správně nasazený TRBand na levé horní končetině, před vytažením 
sheatu

Obrázek č. 3: Sheat se 
zavedeným dilatátorem 



Obrázek č. 4: Sestra – instrumentářka podává katétr  



Obrázek č. 5: Zobrazení koronárních tepen pomocí kontrastní látky

Příloha č. 3: Statistika TES zobrazující počty jednotlivých edukačních záznamů za rok 

2011, rozděleno za jednotlivé čtvrtletí, dostupný na intranetu 



Příloha č. 4: Tištěný edukační záznam používaný v UVN – Fakultní nemocnice Praha, 
v součastné době používaný nahrazovaný elektronickým záznamem.



Příloha č. 5: Schéma polostrukturovaného rozhovoru. Otázky jsou členěny do 
jednotlivých okruhů.



Okruhy Základní otázky Doplňující otázky 

Faktografické a 
identifikační údaje

Kolik Vám je let? 

Máte problémy se sluchem?

Máte problémy se zrakem?

Kouříte?

Nosíte zubní protézu?

Užíváte naslouchátko?
Máte ho sebou v nemocnici?
Činí Vám běžná komunikaci 
problémy?
Máte sebou brýle? Zvládnete 
přečíst třeba noviny, knihu?
Měl jste potřebu si během 
hospitalizace zakouřit?
Máte protézu/zy sebou 
v nemocnici?

Organizace a 
poskytování 
zdravotní péče

Kdy jste byl přijat na 

oddělení?

Mluvila s vámi sestra o péči 

před a po výkonu?

Byl to Váš první výkon tohoto 

typu, nebo jdete na výkon 

opakovaně?

  

Víte co smíte dělat? Jak se 

máte chovat před a po 

výkonu? 

Kolikrát jste již podstoupil 
srdeční katetrizaci?

Znalosti 
respondentů 
vztahující se 
k srdeční katetrizaci

Věděl jste, že máte lačnit před 
výkonem?

Věděl jste, jak se máte 
připravit/co máte udělat 
bezprostředně před výkonem?

Dokázal byste popsat, jaké 

opatření jste měl dodržovat 

po výkonu?

Chyběla Vám nějaká 
informace, kterou byste se 
rád dozvěděl a neměl jste 
možnost?

Dokázal byste popsat 
opatření, která máte 
dodržovat doma/až Vás pustí 
z nemocnice?

Pokud ano, co přesně to 
znamená? Dokážete to 
vysvětlit?
Jaké úkony jste měl 

provést/jste provedl?

Vidíte, že ze zápěstí/z třísla 

krvácíte. Jak byste se 

zachoval? Co byste udělal?

Zjistíte, že Vás ruka/noha 

nesnesitelně pálí. Jak se 

zachováte? Ohlásil byste 

zdravotní sestře, kdyby Vám 

začali brnět prsty u nohy/u 

ruky?

Kolik hodin jste měl 
ležet/šetřit ruku?
Dokázal byste vyjmenovat 
dvě činnosti, které nemáte 
vykonávat?



Říkala Vám sestra ještě 
nějaký informace, nebo se již 
o ničem nezmínila?

Subjektivní pocity 
respondentů 

Prožíval jste během 

rozhovoru se sestrou 

obavy/stres z výkonu/z 

hospitalizace/ z jiného 

důvodu?

Kdybyste měl označit tento 
stres/obavu číslem od 1 do 3, 
které by to bylo? 

Zmírnily se Vaše obavy 

z výkonu/ hospitalizace po 

rozhovoru se sestrou? 

Měl jste pocit po rozhovoru 

se sestrou, že víte, jak máte 

spolupracovat/spolupodílet se 

na léčbě během doby po 

výkonu? 

Byl jste spokojen s průběhem 

edukace?

Co pro Vás bylo stresující? 
Čeho jste se bál? Měla Vaše 
nervozita konkrétní důvod?

Dokázal byste vysvětlit proč 
tomu tak bylo?

Co bylo důvodem Vaší 
nespokojenosti?

Příloha č. 6: Žádost o povolení výzkumného šetření 




	PŘÍLOHY

