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Posudek 
 
Volba tématu 
Zvolené téma bakalářské práce považuji za zajímavé a vzhledem k realizaci změn 
v současném vzdělávacím systému i vysoce aktuální. V bakalářské práci prováděla autorka 
kvalitativní sondu do vzdělávání sester instrumentářek/perioperačních sester.  
 
Teoretická část 
V teoretické části autorka věnuje velký prostor zákonným normám, vyhláškám a věstníkům,  
které v průběhu let v souvislosti se vzděláváním sester vycházely v platnost. Stejně tak je 
značný prostor věnován knize prof. Niederleho „Práce sestry na operačním sále“. Autorka 
odkazuje na Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně,  který byl 
v souladu s osnovou výuky od roku 1960 několikrát přejmenován a v současné době došlo 
k transformaci tohoto institutu a pracuje pod názvem Národní centrum ošetřovatelství  a 
nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO). Uvedením přehledu vývoje tohoto 
vzdělávacího střediska  by bakalářská  práce získala na originalitě. 
 
Empirická část 



Ke zkoumání vzdělávání perioperačních sester si autorka zvolila kvalitativní výzkum. Pro 
strategii výzkumu, zpracování a analýzu rozhovorů s kolegyněmi použila klasickou kvalitativní 
metodu získávání dat – Zakotvenou teorii (dotazování, rozhovory). Shromažďování dat 
probíhalo pomocí strukturovaného rozhovoru/otázky byly zakotveny v předem připravených  
dotaznících. V předložené práci postrádám přesnější časový rozvrh sběru dat.  Dílčí cíle, které 
autorka uvádí v závěru by bylo vhodné začlenit i do úvodu empirické části práce. 
Z uvedených údajů není patrné zda sestry - instrumentářky byly osloveny v různých 
zdravotnických zařízeních.  
 
Přílohy  

- dotazníky pro vedení strukturovaných rozhovorů 
- vysvědčení, studijní průkaz, přihláška ke studiu, certifikát 

Není přiložen souhlas s prováděním výzkumu ze zdravotnického zařízení, kde byl výzkum 
realizován. 
 
Formální zpracování práce 
Drobné nepřesnosti jsou v číslování (standardně se číselně značí až strana, kde je úvod). 
Použité zkratky je lépe řadit pro přehlednost abecedně. Seznam použité literatury není zcela 
v souladu s normou ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690 – 2. Jméno vedoucí závěrečné práce je 
nepřesně zapsáno na straně 1 a 3. 
 
Celkové hodnocení práce  
Autorka se snažila v bakalářské práci zmapovat vzdělávání sester instrumentářek v České 
republice od 50. let minulého století po současnost. Zvolené téma je aktuální a zajímavé. 
Informace získané pomocí dotazování (rozhovorů) jsou velmi podnětné a domnívám se, že 
by bylo vhodné věnovat zpracování dat větší prostor. Autorka práce prokázala dostatečné 
teoretické znalosti pro shromažďování a vyhodnocení dat, nicméně si pro výzkum zvolila 
kvalitativní metodu, která je časově náročná a na  zpracování dat ne zcela jednoduchá. 
Zpracovat celkový přehled o možnostech vzdělávání perioperačních sester v průběhu více 
než  šedesáti let je velká výzva, předložená bakalářská práce je jistě dobrým základem.  
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 

-  doporučuji k obhajobě -  
 
 
Práci klasifikuji stupněm    velmi dobře   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
 

1.   Domníváte se, že potřeba získání Registrace k výkonu povolání bez odborného   
        dohledu přispěla k tomu, že se po roce 1990 (jak uvádíte) začaly perioperační sestry  
        více vzdělávat pomocí kurzů, konferencí a seminářů? 

 
 



2. Máte představu jaký typ vzdělávání perioperačních sester  v současné době probíhá 
v jiných státech EU – např. v Nizozemsku? Domníváte se, že tento systém je pro 
sestry přínosnější? 

 
3. Je z vašeho pohledu pro práci instrumentářky více vyhovující systém centrálních 

operačních  sálů (pro všechny chirurgické obory) nebo systém oddělených sálů – 
např. chirurgických v rámci chirurgické kliniky apod.? 

 
 
 
V Praze 24.4.2013                                                   Podpis oponenta práce  
     
 


