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Posudek  

Volba tématu  

Téma práce je zaměřeno na vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u vybraných 

výkonů. Vzhledem k výběru pracoviště, na kterém bylo výzkumné šetření provedeno, je jistě 

aktuální.  

Diplomová práce má charakter výzkumného šetření, samotná práce obsahuje 81stran, je 

doplněna v přílohách Standardními ošetřovatelskými postupy a předlohou dotazníku, které 

jsou také číslovány. Celkem 124 stran. 

Teoretická a výzkumná část  

Teoretická část je přehledně členěna do čtyř kapitol. První tři jsou věnovány odborné 

tématice, definováním pojmů ke Swan-ganzovu katétru, epidurálnímu katétru a dočasným 

kardiostimulátorům. Ve čtvrté kapitole je popsán přehled organizací zabývajícími se 

standardizací a akreditacemi ve zdravotnictví. 

Každá z těchto kapitol si zaslouží podrobnější komentář. 

2.1 Swan-ganzův katetr, kapitola je popsána erudovaně, s odbornými znalostmi. 

podkapitola 2.1.8 Ošetřovatelská péče obsahuje pouze popis postupu odborného výkonu, 

přípravu pomůcek a nekompletní seznam komplikací. Více prostoru by si zasloužila samotná 

ošetřovatelská péče, která je zde zmiňována jen okrajově. 

 



2.2 Epidurální katétr 

Povinnosti sestry během výkonu – sleduje případné projevy komplikací – jakých? 

Jsou popsány samostatně jen komplikace při pokračující epidurální analgezii. 

V kapitole věnované přípravě analgetické směsi, kde se uvádí přesná medikace, která se 

v praxi nejčastěji aplikuje, vychází autorka ze zvyklostí oddělení nebo má zkušenost i z jiných 

pracovišť? Podkapitola nemá žádný odkaz. 

Není uvedena frekvence výměny bakteriálního filtru, přestože je jednou z otázek v dotazníku. 

2.3 Dočasné kardiostimulátory 

Jde pouze o odborný text, popis dělení dočasných kardiostimulátorů, lokalizace místa 

zavedení, indikace, kontraindikace včetně stimulačních režimů. Výstižný je název 

podkapitoly 2.3.7.2 Zásady ošetřovatelské péče o stimulační soustavu. Samotná 

ošetřovatelská péče o pacienta v této kapitole zcela chybí. 

2.4 Definice základních pojmů ke standardizaci. 

I přes úvodní název kapitoly zde žádná definice uvedena není. 

V podkapitole 2.4.6 Spojená akreditační komise ČR je uveden pouze vznik této instituce 

v roce 1998, není popsán další vývoj a současný aktuální stav. 

 

Výčet nedostatků není kompletní, uvádím zde jen několik příkladů. 

V celé teoretické části diplomové práce jsou popsány odborné postupy, někdy až zbytečně 

podrobně. Zaměření na ošetřovatelskou péči jak autorka zdůrazňuje je nedostatečné, zabývá 

se jí pouze okrajově a nesystematicky. 

Tvořivá práce s odbornou literaturou včetně cizojazyčné  

Autorka uvádí 27 literárních zdrojů, z toho pouze dva zahraniční. Není žádný odkaz na článek 

v odborném časopise. Pracuje s odbornou literaturou týkající se intenzivní medicíny, 

monitorace a akutních stavů, která je i starší 10ti let. Nejstarší 2 publikace jsou z roku 1999. 

(2, 11) V rychlém vývoji medicínských i ošetřovatelských intervencí a postupů, zvláště u 

vysoce specializovaných výkonů, by byl vhodnější výběr aktuálnější literatury, která je 

založena na soudobém stavu vědeckého poznání a praxe.  

 



Zhodnocení použitých odborných pramenů, autorovy úvahy, interpretace, polemiky, 

kritiky, návrhy, komentáře, postřehy atd.  

Vlastní úvahy, postřehy, návrhy a komentáře jsou velmi diskrétní. Teoretická část práce 

působí spíše jako kompilát špatně citované odborné literatury. 

Charakterizování pracovního postupu a volba výzkumné metody  

K získání informací byla použita metoda strukturalizovaného dotazníku, ke sběru dat 

studentka vytvořila optimální podmínky k zajištění objektivních závěrů. 

Stanovené hypotézy souvisí s danými cíly. Doporučuji doplnit ještě hypotézu vztahující se 

k cíli č.1, týkající se úrovně znalostí v péči o epidurální katétr tak, aby byly v hypotézách 

obsaženy všechny tři zkoumané specializované výkony. 

Výzkumný soubor tvořila nekompaktní skupina složená z různých kategorií zdravotnických 

pracovníků s různými kompetencemi. U sester s odbornou specializací lze předpokládat a 

očekává se vyšší úroveň znalostí než u všeobecných sester nebo záchranářů. Přesto tento 

rozdíl nebyl v náročnosti testu zohledněn a byla stanovena pro všechny stejná hodnotící 

kriteria. 

Prezentace výsledků bádání, popř. empirického výzkumu, jejich analýza a hodnocení 

Diskutabilní je také stanovení hodnotících kritérií úrovně znalostí. Vůči čemu byla hodnotící 

kritéria stanovena? Z textu lze usoudit, že ve vztahu ke znalostem standardních 

ošetřovatelských postupů. Standardy (normy) v ošetřovatelské praxi se dají definovat jako 

platně přijaté postupy kvalitně poskytované ošetřovatelské péče. Znamená skutečně 51% 

správných odpovědí, že má sestra dostačující vědomosti k tomu aby mohla poskytovat 

kvalitní, vysoce specializovanou péči? S tímto názorem zásadně nesouhlasím! 

Diskuse obsahuje popis postupu výzkumného šetření, zhodnocení výsledků vzhledem ke 

stanoveným cílům a hypotézám, doporučení pro praxi. Postrádám však zhodnocení vlastních 

poznatků ve smyslu konfrontace současných doporučení odborných společností, vlastních 

zkušeností, srovnání s výsledky jiných prací nebo odborné literatury. 

Význam práce pro teorii / praxi oboru, doporučení pro praxi   

Úroveň znalostí byla zkoumána pouze na jednom pracovišti, mapuje tedy úroveň znalostí 

ošetřovatelského personálu tohoto konkrétního oddělení. Výsledky šetření nelze paušalizovat, 

proto nemá práce v širším uplatnění využití.  



Při správně provedeném výzkumu výsledky mohou poskytnout vedoucím pracovníkům 

oddělení užitečnou zpětnou vazbu, inspiraci na volbu témat odborných klinických seminářů a 

zaměření se na problematické oblasti už v průběhu adaptačního procesu.  

Formální zpracování práce  

Práce je přehledně členěna, formální zpracování textu je až na malé vyjímky v pořádku. U 

grafu č. 9 je nejasný popis, v jednom komentáři je rozdílná velikost písma.   

Seznam zkratek je nekompletní. V textu je použita řada zkratek, které nejsou obsahem 

seznamu. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce  

Správnost a úplnost citací použitých zdrojů  

V textu jsou správně použity dvě přímé citace, odkazy na použitou literaturu jsou naprosto 

nedostatečné. Některé odkazy nesouhlasí s tématem textu a obsahem publikace. 

 V kapitole 2.1 Swan-ganzův katétr, podkapitola 2.1.8.2 Průběh výkonu, je špatně uveden 

odkaz na použitou literaturu. (26) SOP týkající se epidurálního katétru. 

V kapitole 2.2 Epidurální katétr, se pod téměř každou podkapitolou opakuje odkaz č. 14, na 

publikaci „Kardiologie pro sestry v intenzivní péči“, která neobsahuje toto téma. 

 V kapitole 2.3 Dočasné kardiostimulátory, pod některými podkapitolami úplně schází odkazy 

na literaturu a v kapitole 2.4. je odkaz na literaturu uveden pouze v poslední podkapitole. 

Některé citované zdroje nebyly v práci použity, např. č.10. 

Úroveň jazykového zpracování  

Samotný text je zatížen velkým počtem překlepů, nedokončených slov, neobratných 

formulací a používáním nespisovných výrazů. (např. str. 16 kapitola 2.2.6 „na pooperační 

oddělení pacient dorazí….“, str. 81 Závěr …kvalita ošetřovatelské péče by se mohla ještě 

zdvihnout.) V celé práci se vyskytuje řada drobných ale i několik hrubých gramatických chyb. 

Přílohy  

Práce je doplněna Standardními ošetřovatelskými postupy a předlohou dotazníku. 

Práce neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci  

nedoporučuji k obhajobě  



Práci klasifikuji stupněm neprospěla  

Práce neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a bohužel vzhledem k rozdílné 

skladbě respondentů výzkumné skupiny a stanovených hodnotících kritérií nelze závěr 

výzkumu považovat za validní výsledek. 
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