
Anotace 

Cílem bakalářské práce „Další profesní vzdělávání všeobecných sester v oblasti 

edukace pacientů“ bylo zjistit na základě průzkumného šetření obecné postoje a motivaci 

všeobecných sester v následné a domácí péči pro další profesnímu vzdělávání a také 

analyzovat úroveň jejich znalostí a postojů v oblasti edukace pacientů. Na základě 

dotazníkového průzkumu byly porovnávány skupiny všeobecných sester na vybraných 

pracovištích domácí péče a všeobecných sester z Centra následné péče FN Motol. Práce je 

rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část přináší přehled relevantních 

poznatků o problematice celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání všeobecných sester, 

zároveň se také zabývá problematikou edukace pacientů a významem vzdělávání pro tuto 

činnost. Tyto poznatky byly uvedeny na základě studia dostupné, již publikované literatury. 

V empirické části je popsána metodika průzkumného šetření, které bylo provedeno 

pomocí strukturovaného individuálně zhotoveného dotazníku kvantitativní metodou 

s kvalitativními prvky. Osloveni byli respondenti - všeobecné sestry -  z oddělení Centra 

následné péče FN Motol a z náhodně vybraných pracovišť domácí péče v několika krajích 

České republiky. Získaná data byla statisticky zpracována a výsledky prezentovány pomocí 

tabelárních přehledů, výsečových diagramů a histogramů četnosti. V závěru byly některé 

výsledky práce porovnány s výsledky jiných studií s podobnou problematikou. V rámci 

vlastního šetření bylo dosaženo podobných výsledků jako v předchozích studiích na stejné 

nebo obdobné téma, tj., že je nezbytně nutné další profesní vzdělávání zaměřit především na 

získávání a prohlubování stávajících znalostí a dovedností v souladu s aktuálními poznatky 

vědy a teprve na základě těchto změn zvyšovat odborné pravomoce a odpovědnost 

všeobecných sester, tj. jejich kompetence. K tomu je třeba věnovat odpovídající pozornost 

kvalitě vzdělávacích akcí, jejich obsahu, formě a ověřování znalostí a dovedností jejich 

účastníků. 

Cílem práce není vyčerpávajícím způsobem popsat a vysvětlit všechny aspekty řešené 

problematiky. Práce je pouze sondou do obecného povědomí všeobecných sester v oblasti 

edukace v ošetřovatelství a v oblasti celoživotního vzdělávání. Pouze dostatečně vzdělaná 

sestra, která se vzdělává po celý život, může být dobrou edukátorkou. 

 


