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Posudek 
 

Teoretický rámec práce je zaměřený na popis eliminační metod, ošetřovatelskou péči 
a kompetence zdravotníků v péči o pacienty na eliminační metodě. Cílem diplomové práce 
bylo zmapovat péči všeobecných sester a zdravotnických záchranářů o pacienty na 
kontinuálních eliminačních metodách. Péče o tyto pacienty je velmi náročná, jak dokládá 
autorka ve své práci. Zjistit, co všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům činí 
obtíže v ošetřovatelské péči o pacienty a jaká by uvítali ve své praxi zlepšení.  

Autorka práce zkoumá soubor všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. Před 
vlastním šetřením provedla pilotní studii. Popisuje, že všeobecná sestra s odbornou 
způsobilostí nemá kompetence k péči o pacienta na eliminační metodě přímo dané 
vyhláškou, ale dle jeho stavu může pečovat o takového pacienta pod odborným dohledem 
sestry pro intenzivní péči. Dále, že zdravotnický záchranář s odbornou nebo specializovanou 
způsobilostí nemá ve svých kompetencích přímo uvedeno, že může vykonávat činnosti u 
pacientů s eliminačními metodami. V šetření však tyto dvě skupiny zdravotnických 
pracovníků nerozlišuje, považuje je za jednu skupinu vykonávající péči o pacienty na 
eliminačních metodách. V popisu zkoumaného souboru zapomněla uvést vnitřní členění 
souboru na specialisty, které však uvádí až v části pojednávající o analýze dat. V další části 
práce výsledky hodnotí. V diskusi pak konfrontuje svá zjištění s platnou legislativou v oblasti 
kompetencí sester.  

Autorka považuje téma ošetřovatelské péče o pacienty na eliminačních metodách za 
natolik závažné, že vytvořila manuál/brožuru pro zdravotnické pracovníky, včetně dalších 
praktických doporučení.     
 



Spolupráce s autorkou diplomové práce byla dobrá a soustředila se především na 
dodržení formálních náležitostí diplomové práce, vyplývajících z opatření děkana fakulty. 
Odbornou stránku konzultovala se dvěma sestrami.  
 
Práce vykazuje místy formální a gramatické chyby, ale i stylistické. 
 
 
 
Celkové hodnocení práce  
 
Autorka diplomové práce zkoumala soubor všeobecných sester a zdravotnických záchranářů, 
u kterého se zaměřila, zda a jakým způsobem pečují o pacienty na eliminačních metodách. 
Sledovaný soubor respondentů však vnitřně nedělila na tyto dvě skupiny zdravotnických 
pracovníků. Přesto zjistila, že tuto péči provádějí obě skupiny zdravotníků bez rozlišení, zda 
je to v jejich kompetenci či ne. Součástí práce bylo též vytvoření manuálu, který pomůže 
sestrám se zorientovat v dané problematice.  
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