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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Bc. Aneta Eisová vypracovala diplomovou práci na téma: „Polohování pacienta 

v obecné chirurgii.“ Volbu tématu považuji za vhodnou ve vztahu ke studovanému oboru. 

Poměr teoretické a praktické části je vyvážený, rozsah práce je dostatečný.  

Teoretická část je rozdělena do 10 podkapitol zabývajících se problematikou perioperační péče, 

bezpečností na operačním sále, rolemi personálu na OS, přípravou operační skupiny, 

přístrojovým vybavením, vybranými operačními polohami, prevencí vzniku dekubitů na OS, 

charakteristikou vybraných operačních výkonů, možnými komplikacemi na OS a také 

dokumentací na OS, Tato část je popsána ze široka převážně však dostatečně a srozumitelně. 

Drobnou připomínku bych měla pouze k tomu, že v této části jsou podkapitoly psány v jednom 

velkém odstavci někdy i v rozsahu ½  - 1 strany. V kapitole Personál -  v části role a kompetence 

postrádám informaci vztaženou právě k polohování pacientů - kdo provádí polohování, kdo 

nese odpovědnost za polohu pacienta, kdo kontroluje predilekční místa. 

Podstatou výzkumné části bylo kvantitativní šetření vycházející z pozorování na operačních 

sálech. Stanoveny byly 3 cíle a naformulováno bylo 6 výzkumných otázek směřujících zejména 

k vyhledávání rizikových faktorů ve vztahu k polohování na OS a k případnému vzniku 

defektů. Není však uvedeno, k jakým cílům se vztahují jednotlivé výzkumné otázky. Studentka 

si vypracovala záznamový arch vlastní tvorby vycházející z nastudované literatury. Metodika 

průzkumného šetření a charakteristika průzkumného vzorku jsou popsány dostatečně, chybí je 

zmínka o tom, jak bylo provedeno měření TT a zda byli všichni respondenti zahříváni. 

Výsledky jsou popsány velmi podrobně a srozumitelně. Drobnou připomínku bych měla pouze 

k použití histogramů, které vzhledem k uvedeným předchozím tabulkám nepřináší nic nového.  

Diskuse je zpracována poměrně přehledně, studentka se snažila komparovat s dalšími 

literárními zdroji a výzkumy.  

Závěr práce je popsán přiměřeně. Studentka pracovala s dostatečným počtem literárních zdrojů, 

uveden soupis 52 bibliografických citací včetně zahraniční literatury. Po formální stránce se v 

práci vyskytují drobné nedostatky – občasný výskyt překlepů a nespisovných slov např. 

oblíkání, nepřesných termínů např. druh narkózy (vhodnější termín typ anestezie). Pochválit 

musím praktický výstup z DP, kterým jsou polohovací karty.  
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I přes výše uvedené nedostatky je diplomová práce zpracována odpovídajícím způsobem dle 

požadavků kladených na závěrečné práce na Univerzitě Pardubice, a proto práci doporučuji k 

obhajobě. 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Kdo se všechno na polohování podílí a kdo nese zodpovědnost za polohu pacienta? 

2. Zjišťovala jste, zda se nějaký defekt v souvislosti s polohováním na OS neobjevil až 

v časovém odstupu na oddělení?  

3. V práci zmiňuje přípravky vhodné na ošetření kůže, jsou tyto přípravky bezpečné 

při použití elektrochirurgických přístrojů? 
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