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11. Obhajoba bakalářské - diplomové práce

konaná dne : ...................................................................................................................... . 

Průběh obhajoby: 

Doporučujeme diskutovat k těmto otázkám: 

PhDr. R. Pokojová: 

1. Vysvětlete prosím formulaci položky dotazníku: Uvítala byste návštěvu anesteziolo
gické sestry, která by se v oblastech ošetřovatelské péče starala o Vaše pohodlí
a bezpečí?

2. Jak je v nemocnicích, kde šetření probíhalo, organizačně zabezpečována aneste
ziologická příprava.

3. Které zahraniční zdroje poskytující informace o anesteziologickém výkonu znáte
a na základě čeho usuzujete, že jsou kvalitní?

MUDr. L. Hodačová, Ph,D: 

1. jak by měla probíhat edukace pacientů před výkonem v anestézii sestrou, jaká
část informování a co konkrétně by zůstalo v rukou lékaře?

2. Jak navrhujete organizačně vyřešit informování pacientů ještě anesteziologickou
sestrou při současných trendech o stálé snižování počtů zdravotníků v nemocni
cích?

3. V části týkající se charakteristiky vzorku (s. 41) píšete, že "co největší
přesnost a objektivnost údajů jsem zajistila omezením věku pacientů do 70 let".
Nezdá se Vám, že i přes toto omezení je věkové složení spektra pacientů
(18 - 70 let) stále široké pro hodnocení, že výsledky jsou přesné a objektivní
(v podtextu, že věk zde nehraje roli při možnosti zkreslení výsledků)? Byly (i přes
poměrně malé zastoupení jednotlivých věkových skupin) nějaké roz<líly v odpově
dích na některé otázky vzhledem k věku respondentů?

Klasifikace bakalářské práce: Výborně. 




