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1. Zuzana
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Vysokoškolské, bakalářské.
Máte specializaci?
Ano, Sestra pro intenzivní péči.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Dvacet dva let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Péče o pacienta u lůžka, obsluha přístrojů.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Nyní již ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak… chodím na různé konference, pak si čtu články na internetu, a získávám informace od
lékařů.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
K osvěžování informací, k ověřování informací… tak obecně, když narazím na něco, co si
potřebuji ověřit.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K aplikace léků, a pak ty informace od lékaře.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Tak, internet určitě, pak knihy.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Nejvíc teda dostávám informace od lékaře a taky od staniční sestry. Pak na internetu hojně
používám lékařský slovník, ty knihy, a hodně i odborné lékařské stránky, teď mě napadá
například Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL). No, a, i v televizi se dívám na lékařské
programy.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Hm… asi teda hlavně důvěryhodnost.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Stránky Státního zdravotního ústavu, to je právě důvěryhodný zdroj.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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No rozhodně ano, zkrátka musím. Ta samostatnost při práci se od nás vyžaduje a málokdy se
s někým můžu třeba poradit.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Rychlost. Většinou to dost spěchá a nemělo by mě hledání informací zdržovat od práce, že…
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Určitě dostupnost zdroje nebo té informace, no a taky možnost zjistit tu informace včas. Právě,
ten čas je prostě tak zásadní, hlavně když musím pracovat sama, a informaci musím najít sama
a rychle.
Jak často hledáte informace?
Klidně i každý den.
Máte dost času na zjištění informace?
Když se jedná o informace, na který není takový spěch, tak většinou ano. Jinak ten čas tolik
neřeším, když prostě něco musím najít, tak musím a nějak se tomu přizpůsobím.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Ano… řekla bych, že ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To ne, často ty informace ověřuji jinde a taky je kombinuji a prostě se snažím toho zjistit víc.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tak, podle toho, zda jsou stránky ověřené. A pak lékaři jsou kvalitní.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Asi hlavně pro vlastní vzdělání, taky pak k využití v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano, to ano, hlavně od kolegů.
Tak to je všechno, děkuji.
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2. Marie
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
Ne, ale pracuji na ní.
Na Intenzivní péči?
Ano.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Šest let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Ošetřovatelská péče o kardiochirurgického pacienta
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
To spíš ne. Záleží asi spíš na tom, kolik mám praxe, a tady jsem krátce, takže i tak nemůžu říct,
že mi moje zkušenosti stačí.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Chodím na konference. My je máme povinně, a teda financované IKEMem.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Asi když nevím, o co se jedná u pacienta. To nejčastěji.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K nemocem, hledám, jak provádět vyšetřovací metody, taky k technice u přístrojů.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Asi internet.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Na internetu?
Nejen na internetu. Jakékoli zdroje, které využíváte.
No tak to určitě knihy. No ale dívám se taky pak na různé odborné stránky, kde zjišťuji právě
něco ke specializaci Sestra pro intenzivní péči. Potom ještě čtu elektronické časopisy.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Tak třeba kdo napsal články, recenze na ten zdroj, u časopisů potom údaje k němu, třeba kdy
byl vydaný…
Který zdroj využíváte nejčastěji?
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Asi ten Google.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne.…ne, rozhodně ne. To si netroufnu spoléhat jen na sebe, na to ještě myslím nemám tolik
zkušeností. Třeba časem už se odvážím? Snad…
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Faktory…?
Cokoliv, co Vás napadne, že má vliv na Vaše hledání.
Jo takhle…no, napadá mě čas, ten je prostě důležitý, protože ho není tolik na to hledání
informací. Jo, může být?
Určitě. Jaké pak jsou největší bariéry při hledání informací? Kromě tedy toho času, co
jste zmínila…
Tak teda kromě času… taky moje nevědomost… a pak třeba nedostatek zdrojů? Občas se mi
stane, že se mi něco nedaří najít. Když mám možnost, tak se zeptám tady sester… no ale někdy
mi dostupné zdroje, teda na internetu, nestačí, anebo se mi nedaří v nich něco najít, no
Jak často hledáte informace?
No, i každý den, a prostě když je to potřeba. Jestli teda chcete nějakou frekvenci…
Jo, v pořádku. Máte dost času na zjištění informace?
Čas si najdu, když prostě něco potřebuju zjistit.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Ale ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne, ještě se právě pak poradím aspoň s lékaři a se sestrami, když to jde.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
No, vlastně jak jsem už říkala, podle autora, pak taky použitá literatura u článků a knih…a to
mi i stačí.
K čemu využíváte zjištěné informace?
V praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano, a většinou si ji tedy i vyžádám. Tím se neustále učím.
To bude tedy vše, děkuji.
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3. Jana
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
Ano, ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Dvacet osm let. Myslím teda! Už je to zkrátka dlouho.
Jaká je náplň Vaší práce?
Sestra u lůžka.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Momentálně ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Chodím na různé semináře.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Hlavně k pacientovi, k jeho nemocem, diagnózám…
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
O nemocech si toho hodně právě zjišťuju, no.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Intranet, co máme k dispozici tady na klinice. A internet.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Chodím hodně na Google, to je prostě rychlý… no, a ještě hodně navštěvuji zdravotní stránky,
třeba ČSIM.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Jeho aktuálnost, pak u nalezených článků na internetu vlastně zjišťuji, odkud vyšel a co to je za
zdroj, jestli jako nějaký vysoce odborný a tak.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Ten Google, a tam si teda hledám články.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne, radši ne. Spíš se ještě s někým poradím, když to jde.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Asi čas, potřebuji to prostě rychle najít.
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Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Jazyk. Určitě jazyk, protože je mi jasný, že dobré články jsou nejenom v češtině, ale hodně
zahraničních taky vychází, že jo. A já se je teda taky snažím hledat, ale nejdřív jdu do českých
zdrojů – stránek, časopisů…
Jak často hledáte informace?
Každý den. Jinak to snad asi nejde.
Máte dost času na zjištění informace?
Čas si najdu, ale nikdy ho není tolik, kolik potřebuju, v práci ne. Doma ten čas mám.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
A to jo. A ono mi to i dojde při čtení článku, jestli je to ono, to, co chci.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne, ne. To ještě hledám dál a nějak tu informaci prostě dál ověřuju.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Právě ověřením z dalších zdrojů, jestli se o tom píše i někde jinde a jestli je ta odbornost článku
dostačující.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Pro vlastní informovanost, to hlavně. Když tady prostě narazím na něco pro mne nového u
pacienta, tak si to musím najít. I po těch letech se musím takhle vzdělávat, to je takhle pořád.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano. A řekla bych, že vždycky.
To je vše, děkuji.
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4. Ivana
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
VOŠka.
Máte specializaci?
Ještě ne.
A máte v plánu si specializaci udělat?
Ráda bych, proto teď vlastně absolvuji program na Sestru pro intenzivní péči.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Šest let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Ošetřování nemocných po kardiochirurgických výkonech.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Chodím na semináře v rámci oddělení.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
K pacientovi.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K nemocem a diagnózám.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Tak to hlavně internet, občas ty knihy.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Wikipedie, lékařské články na internetu, většinou to hledám přes Google, i elektronický knihy,
a vždycky na internetu něco najdu, pro mne to není problém. Ale třeba myslím si, že moje starší
kolegyně nemají moc zkušeností, jak dobře vyhledávat a nevědí kolikrát, jak na to.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Já spíš ty zdroje vybírám podle zkušenosti, takže, který znám a v kterých se mi taky dobře
pracuje a vím, že tam potřebné věci najdu, tak tam jdu.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Wikipedia, Google,...
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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To ne, zeptám se radši ještě kolegyň.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Faktory? To asi žádný…teda, teď mě nic nenapadá, no…
V pořádku. A vidíte nějaké bariéry při hledání informací?
Tak to bych řekla asi nedostatek času A vlastně ten čas moji práci dost ovlivňuje, hodně jsme
na něm tady závislé.
Jak to myslíte?
Ne vždy mám čas na všechnu práci, co musím udělat. A to hledání informací mě vlastně navíc
zdržuje.
Jak často hledáte informace?
Každý den. Ale jak říkám, zabere to dost času.
A myslíte, že máte dost času na zjištění informace?
Ne.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
To zase jo, to vlastně dělám už při procházení těch informací, nebo pak když se teda ptám
zkušenějších kolegyň, tak tu relevantnost nemusím řešit, že jo…
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To ne. Hledám prostě informace k nějakému problému nebo prostě k tomu, co potřebuji zjistit,
a pak ty informace vlastně porovnávám. Hlavně, na internetu je to potřeba, ne?
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Spíš nezjišťuji kvalitu, ale prostě jen právě porovnávám zjištěné informace. Na posuzování
kvality si asi ani netroufnu.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Hlavně pro vlastní informovanost.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano, tak vždycky mi někdo něco řekne, anebo prostě v praxi nějakou zpětnou vazbu pak získám.
To bude vše, děkuji Vám.
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5. Anna
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Středoškolské.
Máte specializaci?
ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Dvacet pět let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Anesteziologická sestra.
Můžete prosím blíže popsat, co děláte?
Tak jsem vlastně na sále a zajišťuju celkovou nebo částečnou narkózu u kardiochirurgických
zákroků, připravuju a podávám potřebné léky…
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak zúčastňuju se celkem pravidelně seminářů, konferencí, a taky nějaký ten čas trávím
samostudiem. To je hodně potřeba, co se vlastně naučím doma zkrátka ve svém volném čase,
tak tím se pak už nemusím zdržovat v práci, že jo.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Hlavně k činnostem a postupům, které nepoužívám na sále rutinně.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Ke konkrétním postupům.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Na internetu často hledám.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Na tom internetu? Hlavně odborné stránky k mé specializaci.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Zdroje s nejvyšší autoritou, teda právě takové k mojí specializaci. Tam mám jistotu, ž tam jsou
validní informace.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
K mé specializaci, konkrétně například zdravotnicinelekari.cz.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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To radši ne, ještě to konzultuji se směrnicemi, nebo s lékařem, když oba můžeme.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Já bych řekla, že najít třeba dobrý zdroj je důležité.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
No, hlavně jazyk.
Jak často hledáte informace?
Dejme tomu jednou za dva měsíce k postupům při anestezii, no a potom průběžně ke vzdělávání.
Máte dost času na zjištění informace?
Myslím, že ano.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
No… to už asi záleží na tom, co hledám. Někdy to neumím odhadnout, protože je to třeba moc
komplikované, a právě tu informaci radši ještě konzultuji.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne, určitě ne.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Asi podle důvěryhodnosti zdroje. Zrovna v případě těch odborných stránek a článků na nich to
není takový problém.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Pro vlastní informovanost, no, a především v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
V praxi ano. Ale od kolegyň… no, to asi záleží, co hledám, co to bylo za informaci…taky, jestli
tu zpětnou vazbu od nich chci, v tom případě se mi tedy dostane.
To je vše, děkuji.
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6. Věra
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Diplomovaná sestra…takže jsem studovala na vyšší odborné škole.
Máte specializaci?
ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Dvacet pět let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Péče o pacienty.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Chodím na konference. My je vlastně máme placené a musíme tam jezdit.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Pro vlastní potřebu. Většinou jde o něco, na co tu narazím, a nejsem si jistá, co to třeba
znamená a co s tím mám dělat.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K obsluze přístrojů asi nejvíc… no a pak taky k nemocem.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Zprostředkovatele… jako, že mi to zprostředkuje informace?
Ano, zpřístupní Vám informace nebo zdroje informací.
Tak třeba na intranetu tady v IKEMu, tak tam jsou hodně informace k té přístrojové technice,
takže to kolikrát stačí. Nebo vlastně u některých přístrojů máme přiložené manuály, tak se často
dívám i do nich. No a potom rozhodně chodím na internet.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Tak ty manuály, pak Google, a knihy. Ty asi spíš teda na nějaký dlouhodobější studium.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No, přesně podle toho, co hledá, tak vyberu zdroj, kde vím, že tu informaci najdu.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Google, manuály na intranetu…
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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Ne, ty informace pak konzultuji.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Ta informace musí být odborná.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Čas?
Jak často hledáte informace?
Často.
Jak často asi do týdne?
I několikrát do týdne.
Máte dost času na zjištění informace?
To ne.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
To taky ne.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne, musím tu informaci nějak konfrontovat. Jako když je to z intranetu nebo přímo z těch
manuálů tady, tak samozřejmě nemusím. Ale nějaké informaci z internetu nemůžu jen tak věřit.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
To ani nemůžu, to se nedá. A myslím, že my sestry to fakt nemůžeme posoudit. Maximálně při
konzultaci, a to vlastně předpokládáte, že získáte kvalitní informaci.
K čemu využíváte zjištěné informace?
No, celkově vlastně ke zkvalitnění péče, a pak pro vlastní informovanost.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Určitě.
Dobrá, to je vše, děkuji.
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7. Tereza
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Deset let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Intenzivní péče.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Momentálně ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak semináře, přednášky, na které musím vlastně chodit.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak kdykoli, když něco nevím. Když narazím na něco, s čím jsem se ještě nesetkala nebo prostě
něco, co je pro mě nové.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Sleduji pravidelně novinky v medicíně. A taky si zjišťuji informace tady k nemocem našich
pacientů.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Internet, intranet, ty jsou nejlépe k dispozici. A ještě chodím do Národní lékařské knihovny.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Tak Google, na něm si hledám články i knihy, pak třeba i dizertace. Jo a taky hodně taky kolegy.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No, měly by to být podložené a ověřitelné zdroje.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Tak ty knihy a články, ty opravdu využívám nejvíc. Někdy ty kolegy nezastihnu, ne vždy na sebe
máme čas…
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Když to jde, radši ne.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
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No, můj vlastní zájem něco zjistit.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Tak třeba lenost, to je kolikrát u mne problém. A myslím, že ostatní sestry jsou na tom někdy
stejně, co si budeme povídat. No a potom taky čas.
Jak často hledáte informace?
Dejme tomu jednou týdně? Minimálně jednou týden určitě jo.
Máte dost času na zjištění informace?
Myslím, že ano.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Ale jo…
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To ne, radši ještě zkouším hledat jinde.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
U těch článků a knih podle autora.
K čemu využíváte zjištěné informace?
V praxi. Ohledně těch nemocí v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
U kolegyň ano.
Tak to je vše, děkuji.
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8. Kateřina
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Maturita.
Máte specializaci?
ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Devatenáct let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Sestra u lůžka.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ne.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Hodně samostudium, pak taky chodím na přednášky…
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Pro rozšíření vědomostí.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Na klinice hlavně nemoci a léky.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Využívám internet a… chodím do knihovny pro odborné knihy…
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací na internetu?
Studentské lékařské stránky, i kolegů tady se hodně ptám.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No, to asi nemám… radši ale využívám více zdrojů, a to teda záleží na té informaci.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Lékařské stránky na internetu.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne. Právě jak jsem říkala, zeptám se i kolegů.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Rozhodně čas. Přijde mi, že vlastně ten čas, který potřebuju k tomu, abych něco našla, prostě
neodpovídá tomu, co máme k dispozici.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
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Dostupnost je problém. Často musím dojíždět do knihovny. A zase, ne vždy na to mám čas.
Takže, ten čas je taky dost bariéra.
Jak často hledáte informace?
Tak, v rámci léků celkem často, jinak tak jednou za dva týdny…
Máte dost času na zjištění informace?
Opravdu mi přijde, že ne.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
A to zas ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To asi záleží na tom, kolik se toho dočtu. Jo, když mi teda informace z jednoho zdroje stačí, tak
dál nehledám. Ale kolikrát potřebuju víc informací nebo tu jednu informaci nějak doplnit, a
taky si myslím, že je lepší ty informace nějak aspoň porovnat, no. Ale zase, zdržuje to…
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tím ověřováním v jiných zdrojích, a taky hledám souvislosti mezi těmi informacemi, aby mi to
dávalo smysl.
K čemu využíváte zjištěné informace?
V praxi, a pak pro sebe, vlastně pro rozšíření svých vědomostí.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
U kolegyň ano.
To je vše, děkuji.
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9. Markéta
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
Ano, ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Dvanáct let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Ošetřovatelská a odborná.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak kurzy, semináře a e-learning.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak, když něco nevím nebo si potřebuji něco ověřit.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Nejčastěji k nemocem a lékům.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Internet, a ty semináře.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Knihy, články na internetu. Taky při konzultacích s lékaři.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Přesnost těch informací v tom zdroji, abych tam našla to, co potřebuju.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Články na internetu.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
To radši ne.
Jaké faktory hrají roli hledání informací?
Tak fakt, že to nevím.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Já myslím, že nejsou. Žádné mě nenapadají.
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Jak často hledáte informace?
Minimálně.
Máte dost času na zjištění informace?
Ano.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Jak kdy, záleží na té informaci.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne, informaci ještě ověřuji v dalších zdrojích.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Posuzuji několik zdrojů a informací najednou.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Hlavně pro vlastní informovanost. A pak v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
To jak kdy. V té praxi, když jde o nemoci a léky, tak to ano.
Děkuji Vám.
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10.Petra
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
ARIP – Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Osmnáct let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Sestra u lůžka
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ne… vzdělávat se musím pořád, nikdy to nestačí.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Absolvuji různé kurzy a přednášky. A hodně času trávím i samostudiem.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak tady když se setkám s něčím, s čím ještě jako nemám takové zkušenosti, tak si určitě musím
k tomu něco dohledat a zjistit, prostě abych porozuměla své práci.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K přístrojové technice tady na klinice.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Určitě internet, a potom si hledám informace z mých knih doma.
Chodíte i do veřejných knihoven?
Tak občas do Národní lékařské, ale upřímně si radši tu literaturu koupím a studuju jí doma.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Knihy, i e-knihy, na internetu pak třeba Wikipedii, i YouTube, kde se koukám na různá videa
s ošetřovatelskými postupy. Potom i stránky pro vysokoškolská studia, třeba i Wikiskripta. No
a často to hledám i v angličtině. A taky konzultuji s kolegy.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No asi můj zájem o tu problematiku, že jo.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Ty stránky na internetu, je to rychlý.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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Spíše ano, někdy to jinak nejde.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
No, to, že to nevím…
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Žádné. Ve výsledku žádné, vždycky něco najdu.
Jak často hledáte informace?
Tak aspoň jednou za měsíc, dejme tomu.
Máte dost času na zjištění informace?
Celkem ano
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
No, takhle… buď to sedí, nebo ne.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Podle autora knih, a vlastní intuice.
K čemu využíváte zjištěné informace?
V praxi tady na klinice, a taky pro sebe.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Já myslím, že mám pak lepší pocit, že jsem tu informaci našla a nějak uplatnila, no a to mi asi
stačí.
To bude vše, děkuji Vám.
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11.Magdaléna
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magistr.
Máte specializaci?
Intenzivní péče.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Pět let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Všeobecná sestra.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Tak vzdělání i ano, ale my se vlastně musíme dál vzdělávat.
A jak jinak se právě dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Zúčastňuji se třeba konferencí… a jinak čtu pravidelně časopisy a i knihy.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Asi pro zdokonalování, abych se prostě v té práci… tak nějak posouvala dál.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K přístrojové technice asi nejčastěji. S tím mám tak nějak nejvíc problémy, když potřebuju
obsluhovat stroje.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Tím myslíte třeba internet? Jo? Tak ten určitě, ten je tak nejvíc po ruce. A jinak třeba studuji
ze svých knih, co mám doma.
Chodíte i do veřejných knihoven?
Hm, to jen občas. Radši si knihy kupuju, ale pokud se mi nehodí celá kniha, tak se mi to nevyplatí
koupit, a to pak se podívám, jestli tu knihu mají i v knihovně.
Jaké jiné zdroje kromě knih využíváte ke zjišťování informací?
Tak kromě knih, na internetu třeba, to chodím na YouTube, pak nějaký stránky pro
vysokoškolská studia medicíny, taky na nějaké doktorandské stránky chodím, a klidně stačí i
Wikipedie, ale jen, pokud je to tam dobře napsané teda. A hledám jinak i cizojazyčné zdroje, ty
jsou myslím dost kvalitní a když umím anglicky, tak prostě mám víc těch informací. Vím, že
někteří kolegové tady s tím jazykem mají třeba dost problémy. No a vlastně i kolegové mi
předávají neustále nějaké informace.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
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Kritérium, no…to stačí jen můj zájem o tu problematiku nebo prostě když chci něco zjistit, tak
to bych asi viděla jako to kritérium, podle kterého jdu do zdroje, kde vím, že to najdu.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Stránky na internetu, opravdu je to rychlejší, a když vím, kde a jak hledat, tak je to bez problému.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Spíš ano, no…hlavně teda při studiu doma, že jo.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
No, tak to, že to nevím…to je vlastně ten důvod, proč vůbec hledám nějaké informace.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
To… asi žádné. Vždycky tu informaci vlastně najdu nebo ji nějak zjistím.
Jak často hledáte informace?
Tak jednou za měsíc jako jo…
Máte dost času na zjištění informace?
Tak, celkem ano. Zase, u samostudia, vlastně ve volném čase, rozhodně. A když něco potřebuju
v práci, to se zase někoho zeptám, a moc mě to nezdržuje.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
No… časově to teď nevím, ale víte co, buď mi to sedí, nebo to prostě nezapadá. A vždycky se
můžu zeptat nebo si to ověřit. Ten čas jako u té relevantnosti neřeším.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To ne, určitě si právě tu informaci ověřuji někde jinde, tady na klinice se třeba zase kolegů
zeptám, jestli to tak je, co si o tom myslí.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tak třeba podle autora informace, to u těch lékařských knih vlastně počítám s jistou kvalitou…
no a na internetu se řídím tak nějak intuicí.
K čemu využíváte zjištěné informace?
V praxi a pro sebe, a to se vlastně navzájem tak jako propojuje.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Asi mám pak dobrý pocit, jelikož se pořád učím, tak mám pořád nové informace a spíš je pak
srovnávám. Ale to že to vím, mi stačí.
To je vše, děkuji Vám.
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12.Karolína
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Bakalářské.
Máte specializaci?
Sestra pro intenzivní péči.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Tři roky.
Jaká je náplň Vaší práce?
Sestra v intenzivní péči o pacienty.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ne, ještě opravdu ne.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Absolvuji povinné semináře, pro svou specializaci, a ještě teď absolvuji magisterské studium.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Pro porozumění mojí práce, taky pro vlastní zájem, abych se mohla dál vzdělávat.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Ke své specializaci, takže k anesteziologicko-resuscitační péči.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Zprostředkovatele, takže co… internet?
Ano.
Tak pak určitě internet.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Například stránky Světové zdravotnické organizace, i jiné zdravotnické stránky, kolegy,
doktory, no a ty povinné semináře… a knihy.
Kde sháníte knihy?
V knihovně, například tady v IKEMu. A taky i na internetu, ale přijde mi, že je jich tam málo.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No, hlavně potřebuji, aby tam byly ty informace jednoduché, taky stručné, ale dobře vysvětlené.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Doktory. Protože, že jo, my vlastně děláme to, co nám nařídí doktoři nebo co je prostě
v dokumentaci u pacienta, takže je nejlepší se radit rovnou s nimi.
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Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
To… radši ne, spíš se poradím, když to jde.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Rychlost, a… dostupnost. Dostupnost těch zdrojů nebo informací je někdy problém.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Bariéry… no, určitě nedostatek času, ale jako není to tak dramatické. No a… řekněme málo
online knih. Je jako lepší, když můžu shánět knihy na internetu, je to rychlejší a řekla bych i
praktičtější… takže tak.
Jak často hledáte informace?
I několikrát do týdne.
Máte dost času na zjištění informace?
Hm… udělám si. A někdy teda bohužel musím třeba ve svém volném čase, doma nebo tak, nebo
musím do knihovny, to prostě zabere čas, ale když musím, tak se nedá nic dělat.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Většinou ano. Jako, buď se mi ta informace hodí nebo ne, takhle.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To zase spíš ne.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tak podle recenzí na ty knihy, podle autora…
K čemu využíváte zjištěné informace?
To asi hlavně pro sebe, no a ty informace většinou i využiji v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Tak v praxi určitě ano.
Dobře, děkuji Vám.
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13.Hana
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Diplomovaná sestra.
Máte specializaci?
Intenzivní péče.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Tři roky.
Jaká je náplň Vaší práce?
Péče o pacienta.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Externím studiem.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak když se chci dozvědět něco nového, anebo když něco nevím tady u pacienta.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K pacientovi… takže k jeho zdravotnímu stavu, nemoci, diagnóze… Tady na tomhle oddělení
mají ti pacienti různé nemoci, diagnózy, různé odchylky. Kolikrát si říkám, že, jo, s tímhle jsem
se vlastně už setkala, ale pak zjistím, že ten pacient má třeba něco navíc, co neznám a tak, takže
pořád si něco zjišťuji.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Internet a knihy.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Google, články na internetu…
Kde sháníte knihy?
Občas si zajdu do knihovny, někdy ty knihy najdu na internetu.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Tak to asi podle toho, co chci a potřebuji zjistit.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Google.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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To rozhodně ne…poradím se.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Rychlost nalezení informace. Nemůžu tím ztrácet čas.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Řekla bych jazyk, ten mě docela brzdí, občas je těžký chápat nějaký odborný článek v angličtině.
Jak často hledáte informace?
Každý den, je to potřeba. Věřím, že některé sestry třeba už tolik nemusí, ale já jsem v té praxi
právě krátce, tady pracuji taky krátce, takže já se bez nějaké i pravidelné informovanosti
neobejdu.
Máte dost času na zjištění informace?
No, jako… někdy jo, někdy ne, záleží na té informaci.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Tak, během práce s tou informací to zjistím, hlavně celkem rychle, jestli se mi hodí. No, a i při
dlouhodobém studiu bych řekla, že ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
To spíš ne, je lepší použít více zdrojů.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Kvalitu, no… tak u knih podle autora, a jinak se řídím svojí intuicí a taky myslím, že mám už
jistou zkušenost s těmi zdroji.
K čemu využíváte zjištěné informace?
No nakonec je využiji v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano, i když třeba nechci nebo nepotřebuju, tak nějakou vždy získám, od sester, nebo to prostě
vyplyne při péči.
Skvělé, to bude vše. Děkuji.
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14.Veronika
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Střední škola.
Máte specializaci?
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Dvacet dva let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Všeobecná sestra u lůžka.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak, hodně se vzdělávám sama průběžně, pak taky chodím na povinné semináře a školení, co
máme v rámci oddělení.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Pro porozumění práce tady na klinice, k chodu kliniky.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Hodně k obsluze přístrojů, no a k pacientovi a jeho stavu, diagnózám.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Google, pak taky náš intranet. Kolikrát to stačí.
Jaké zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Knihy, manuály, ošetřovatelské standardy, časopisy, Google… třeba i kolegy.
Kde sháníte ty knihy a časopisy?
V knihovně, a taky něco nacházím na internetu.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Kritéria asi nemám. Ale prostě vím, kde mám co hledat.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Manuály, k těm přístrojům právě. Ty jsou teda buď přímo u přístrojů, vlastně tady, jak vidíte,
nebo jsou na intranetu.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne. Tedy při tom hledání je to na mně, ale pak se ještě určitě poradím.
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Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Potřebuji tu informaci najít rychle, a… taky chci, aby byla stručná, abys se rychle ji dozvěděla.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Tak… třeba, když se mi nedaří najít, co zrovna potřebuji ke své práci, to se prostě nehodí.
Jak často hledáte informace?
Záleží, k čemu hledám informace.
Máte dost času na zjištění informace?
To jak kdy.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Zase, jak kdy. To prostě záleží na té informaci.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne, hledám ve více zdrojích. Nemůžu věřit první informaci, na kterou přijdu.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Zeptám se někoho dalšího, co si o tom myslí, sester nebo i doktorů.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Pro sebe.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
To ano, když informaci předávám kolegyním nebo ji nějak konzultuji.
Děkuji, to je vše.
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15.Kamila
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
Intenzivní péče.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Pět let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Péče o pacienta.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Musí, ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
No, převážně samostudiem.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Abych pochopila svou práci a abych věděla, co a proč dělám.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Tak předně k pacientům. A taky pak o přístrojích, jak je obsloužit, co které značky znamenají,
a tak dále.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Internet. A na něm hledám třeba knihy, chodím na různé odborné stránky…
Využíváte ještě nějaké jiné zdroje ke zjišťování informací?
Tak tady na klinice kolegy, lékaře, když jsou k dispozici…
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Jeho důvěryhodnost a odbornost.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Facebook. Já vím, že to zní trochu divně, ale je tam spousta… stránek, a komunit, kde se můžou
probírat různá témata, například právě k mé specializaci. Nebo tam sleduji i zdravotnické
organizace, no a ty mě pak odkážou na samotné stránky těch organizací. Takže mně to přijde
hodně výhodné.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
No, musím jen na sebe. Ne vždycky se můžu s někým poradit a prostě je lepší tyhle věci řešit
sama.
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Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Faktory… no… potřebuji to najít rychle, no, a to taky znamená, že ta informace musí být
dostupná, takže tak. Jestli to tak stačí…
Určitě. Jaké vidíte že jsou největší bariéry při hledání informací?
Bariéry… ta dostupnost a pak čas. To vlastně tak souvisí s tou rychlostí, že? Vlastně potřebuji
tu informaci najít rychle, aby mě to pak nezdržovalo v jiné, a teda vlastně důležitější práci, tady
v péči o pacienta.
Jak často hledáte informace?
Nijak pravidelně… nevím, jestli chcete jako jak často, ale… to spíš záleží, jestli se něco zrovna
vyskytne, co potřebuju zjistit.
Máte dost času na zjištění informace?
Dlouhodobě ano, jinak teda ne.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
No to ano, protože jdu vlastně po konkrétní věci. Takže vlastně to, co najdu, prostě odpovídá
tomu, co chci.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne. Jako Facebook je fajn, tam je zkrátka tak nějak všechno, ale musím to aspoň ověřit, jo. Tak
už jen proto hledám dál jinde.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Podle autora příspěvků, na tom internetu nemůžu každému věřit vše.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Hlavně pro sebe, využívám je ke studiu, abych toho prostě věděla víc, abych i případně mohla
poradit zase tady svým kolegyním. My si ty informace často i předáváme.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano. Právě když třeba tu informaci předávám a tak.
Tak děkuji, to je vše.

31

16.Helena
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Středoškolské.
Máte specializaci?
ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Jedenáct let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Anestezie.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano…
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak absolvuji semináře, certifikované kurzy, chodím na kongresy, je to ho spousta.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak zjišťuji hlavně anamnézy pacientů, jo, informace o něm, a i na základě toho pak nastavuji
ošetřovatelský plán.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Právě ohledně pacienta.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
No, hlavně ty pacienty, dokumentace o nich. Taky se často ptám kolegů. Pak ještě chodím na
internet, používám tady intranet IKEM…
Ještě nějaké další zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Manuály k přístrojům, zase z toho intranetu třeba.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Já si ty zdroje vybírám podle síly zvyku. S čím mám nějaké dobré zkušenosti a vím, že to tam je,
tak na to se obrátím.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Odborné stránky, hlavně které se týkají mé specializace.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ano… většinou to jinak nejde.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
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Co tím myslíte?
Cokoliv, co myslíte, že má vliv na hledání informací, cokoliv Vás napadne.
Třeba přesnost té informace. Potřebuju je co nejpřesnější, tady si chyby dovolit nemůžu.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Nedostatek času k hledání, a… přijde mi, že není moc knih na internetu, a to je škoda. Já bych
je klidně hojně využívala. Knihovna mi v moc nevyhovuje v tom ohledu, že tam zkrátka nemám
čas kdy zajít.
Jak často hledáte informace?
Denně. To je zkrátka součástí mé práce.
Máte dost času na zjištění informace?
Ano.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Záleží na důležitosti informace.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Já si teda nemyslím, že jsem schopna posoudit kvalitu. Jak jsem zmiňovala, většinou se obracím
na odborné zdroje, hledám odborné informace, takže si myslím, že ty informace by zkrátka měly
být kvalitní.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Hlavně tady v praxi, na sále, při kontrole pacientů, při konzultaci, při nastavování
ošetřovatelského plánu.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Při konzultaci ano. Pokud si ji vyžaduji, tak ano, ona z toho ta zpětná vazba tak nějak pak
vyplyne.
Dobře. To je vše, děkuji Vám.
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17.Aneta
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
Ano, ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Patnáct let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Sestra u lůžka.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Spíš už ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Semináře, samostudium
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak… i pro zajímavost, no ale hlavně k výkonům, které tady dělám, abych vlastně věděla, proč
to dělám.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Tak, léky a jejich podávání, pak zjišťuji informace k nemocem.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Zprostředkovatele… můžete to být internet? Hledám právě hodně přes Google, no.
Může to být internet. Jaké ještě využíváte zdroje ke zjišťování informací?
Co lékaři? Těch se ptám opravdu hodně, je to asi i nejjednodušší a oni ty informace hlavně fakt
vědí. No a taky mám doma vlastní knihovničku s odbornými knihami, co se mi tak nějak neustále
hodí a které využívám pravidelně.
Chodíte i do veřejné knihovny?
Ani ne, radši si tu knihu koupím a nemusím se pak zdržovat cestou do knihovny, tam zjistit, že
tu knihu nemají, znáte to.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Hm… ty informace by měly být přesné. Jako když najdu dobré, přesné a taky teda odborné
informace, tak jsem spokojená.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Nejvíc se ptám doktorů.
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Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne, právě, radši se zeptám.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Snažím se vždy najít důvěryhodné informace.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
No asi neznalost toho problému, toho, co potřebuji zjistit. Když moc nevím, o co jde, tak jak to
mám vlastně najít, jak mám formulovat třeba otázku, jak se mám na to zeptat. Takhle bych to
viděla.
Jak často hledáte informace?
To zase moc často ne. Praxe mnohdy postačí.
Máte dost času na zjištění informace?
No, jako ne. Pravda ale je, že když je to důležité, tak si čas prostě najdu, protože bez toho se
pak nemůžu posunout dál.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
To už spíš ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
No, takhle… od zkušeného lékaře ano, to vždy, ale jinak ne.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tak na internetu zjišťuji důvěryhodnost těch stránek. No ale radši se vždy ujistím od lékaře, že
to tak je, že je ta informace v pořádku.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Tady v praxi.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano.
Dobrá, tak to je vše. Děkuji Vám.
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18.Barbora
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Střední škola.
Máte specializaci?
Ano, ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
To bude snad dvanáct let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Péče o pacienta.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Já myslím, že ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Zúčastňuji se celkem pravidelně seminářů.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Kvůli mojí neznalosti u pacienta a jeho nemocí.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K diagnózám si zjišťuji informace, ne vždy všechny znám, a taky k aplikaci léků.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Knihy, časopisy, kolegy, často internet, ty asi tak nejvíce.
Chodíte i do knihovny pro zjišťování informací?
Jo, když mám, čas, tak jo. Ale někdy mi stačí ty informace z internetu.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No, tak většinou chci nejnovější zdroje s aktuálními informacemi.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Tak například Státní ústav pro kontrolu léčiv, pak na Googlu si hledám informace, pak různé
medicínské slovníky…
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
To ne, radši chci druhý názor.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Já bych řekla čas. Nemám ho tolik na hledání.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
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Když nemůžu hned konzultovat tu informaci, nebo to moje zjištění, tak to je celkem blbé. No a
třeba i kvůli technice, když se nemůžu dostat na internet, tak to je velká překážka.
Jak často hledáte informace?
To asi záleží na vážnosti informace, není to nijak pravidelně.
Máte dost času na zjištění informace?
Ale tak udělám si. Když to fakt musím zjistit, tak nemám jinou možnost, než si na to udělat čas.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Relevantnost… no to většinou ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tu informaci třeba konfrontuji s knihou, no, nebo tady s kolegyněmi a zeptám se na jejich názor.
K čemu využíváte zjištěné informace?
V praxi na klinice.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ano.
To je vše, děkuji.
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19.Lucie
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Bakalář.
Máte specializaci?
Sestra pro intenzivní péči.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Tři roky.
Jaká je náplň Vaší práce?
Všeobecná sestra., péče o pacienta.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Studuji na magistra, chodím na konference a přednášky.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Kvůli své nevědomosti a z vlastního zájmu.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Hodně cizí slova u diagnóz v dokumentacích, a i u přístrojů.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Google, na něm různé lékařské stránky. A hodně mluvím s kolegy a ptám se jich na to, co nevím
nebo si nejsem jistá, jak je.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Potřebuji přesné informace, takže přesnost.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Tak sestry, ty jsou tak nejvíc po ruce.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne, určitě se zeptám ještě kolegyň.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
Co myslíte faktory?
Cokoliv, co má podle Vás vliv na hledání informací, cokoliv Vás napadne.
Ty informace… potřebuji přehledné. Abych té informaci rozuměla.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
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Největší bariéry, no…Složitost té informace je pro mě mnohdy problém a moje neznalost taky,
často to musím hned konzultovat, a ne vždy to jde. Takže pak se musím spoléhat hlavně na svoje
znalosti a někdy i doufat, že to tak je. Nakonec ale vždy tu informaci jako pochopím a nějak
využiji.
Jak často hledáte informace?
Sem tam, mnohdy i to studium postačí.
Máte dost času na zjištění informace?
Ano.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Ano.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Hm… pokud to nesedí, tak hledám dál.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Asi podle vlastní intuice.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Hlavně pro sebe, pro svoji informovanost.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
V praxi určitě ano. No a když si to zjišťuju jen pro sebe, tak to spíš ne.
To je vše, děkuji Vám.
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20.Irena
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Magisterské.
Máte specializaci?
ARIP. Nebo tedy Sestra pro intenzivní péči se to teď myslím tak jmenuje.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Hm, asi už sedmnáct let? Jo…
Jaká je náplň Vaší práce?
Sestra u lůžka.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Tak například chodím na semináře, co tu máme v rámci oddělení, no.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak k nějakým diagnózám, nebo k nějakým výkonům, které nedělám často, pak cokoliv, co
prostě nevím a týká se to třeba ARIP, takže… Zkrátka hledám vše, co je k mé specializaci, abych
porozuměla své práci a abych věděla, proč dělám u výkonu to, co zrovna dělám.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
K přístrojům a k diagnózám.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Asi nejvíc hledám na internetu.
Co konkrétně si hledáte na tom internetu?
Nějaké studie, hlavně teda v angličtině.
Jaké ještě jiné zdroje využíváte ke zjišťování informací?
Tak… tady na klinice kolegy. Hodně spolu řešíme, já nevím, nějaké konkrétní postupy, jak
ošetřovat, jak postupovat v léčbě zase řešíme s doktory, a tak.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
Zdroj by měl být odborný.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Google Scholar. Ten využívám celkem ráda. Hledám tam právě ty studie, které mi tam vyjedou
hned, ne jako tedy v obyčejném Googlu, tam se někdy blbě orientuje.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
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Ne.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
No asi čas… jo, může to být faktor? Protože jako nemám tolik času na hledání těch informací,
bohužel.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Řekla bych jazyk… ten anglický už je v pohodě, snažím se to cvičit a jak s angličtinou víc
pracuju, tak to už jde. Ale pak zdroje v jiných jazycích nemůžu už tolik využívat, a přijde mi to
škola. No a pak se ani k některým nedostanu, takže ještě blokované stránky jsou špatné, kolikrát
se tam prostě nevracím, když vím, že nefungují.
Jak často hledáte informace?
Ne často, já myslím, že už mi moje praxe mnohdy stačí, no…
Máte dost času na zjištění informace?
Ano.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
To taky.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Tak to ne, hledám určitě z více zdrojů. Ne teda u přístrojů, tam jsou ty instrukce, že jo, jasně
napsané.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
Tak, například podle důvěryhodnosti stránek.
K čemu využíváte zjištěné informace?
To asi hlavně pro sebe.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Právě když to vlastně využívám jen pro sebe, jo, pro vlastní informovanost, tak to ne.
Takto je vše, děkuji.
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21.Eva
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Bakalářské.
Máte specializaci?
ARIP.
Jak dlouho se již pohybujete v ošetřovatelské praxi?
Od roku 85, takže… no, třicet dva let.
Jaká je náplň Vaší práce?
Organizace, management.
Dle Vašeho názoru, stačí Vám Vaše vzdělání k vykonávání profese?
Po těch letech asi ano.
Jak jinak se dál vzděláváte v rámci celoživotního vzdělávání?
Semináře intenzivní medicíny, v rámci ČSARIM, a také magisterské studium.
Za jakých okolností nebo z jakých důvodů zjišťujete informace?
Tak, upřímně, cokoli, co mě může zajímat ke specializaci.
Jaký druh informací nejčastěji zjišťujete?
Zase, k intenzivní péči, takže cokoli od nemocí po postupy, jak léčit. Víte co, ono se to asi
nezdá… za ta léta, co se tomu věnuji, se toho strašně moc změnilo, stále se to mění a vždy se to
bude měnit, takže se zkrátka stane, že někdy si musím ty informace osvěžit a ověřit a tak.
Jaké zprostředkovatele používáte pro zjišťování informací?
Knihovnu, půjčuji si třeba jak knihy, tak časopisy, no. Taky vyhledávám na internetu.
Jaké konkrétní zdroje využíváte ke zjišťování informací na internetu?
Různé lékařské stránky, primárně zase to, co je k mé specializaci.
Jaká jsou Vaše kritéria pro výběr zdroje?
No… kniha se zdá být věrohodnější, asi takhle bych to řekla. Dejme tomu, že oficiální zdroje
jsou ty první, které si vyberu.
Který zdroj využíváte nejčastěji?
Ty lékařské stránky, právě hodně ty stránky ČSARIM.
Spoléháte se při hledání informací jen na sebe?
Ne, radši ne.
Jaké faktory hrají roli při hledání informací?
42

Tak asi nedostatečná znalost problematiky, vlastně ten důvod, proč tu informaci vůbec hledám.
Jaké jsou největší bariéry při hledání informací?
Tak rozhodně jazyk. Vy třeba máte určitě angličtinu, ale my starší umíme třeba, co, rusky, a to
se v tomhle asi moc nehodí. Takže jako dočtu se, ale cítím, že je to pro mne někdy problém.
Jak často hledáte informace?
Hm, dost často… třikrát do týdne určitě.
Máte dost času na zjištění informace?
Někdy ano, někdy ne, záleží, co hledám, záleží na té informaci, jak je složitá, zda je to
jednoznačné nebo ne.
Máte dost času na zhodnocení relevantnosti informace?
Ale tak asi ano. Hlavně, když hledám s předstihem, tak jo.
Je pro Vás dostačující informace z jednoho zdroje?
Ne. Ne, to určitě ne, dívám se do různých zdrojů.
Jak zjišťujete kvalitu informace?
V knihách, ověřuji a konfrontuji ty informace s knihou. Opravdu si totiž myslím, že kniha
obsahuje validnější informace, než teda jsou ty z internetu.
K čemu využíváte zjištěné informace?
Tak, obecně… pro dobrý pocit, ke zkvalitnění péče, aby práce fungovala a aby to bylo
v pořádku.
Získáváte po využití informace zpětnou vazbu ohledně jejího uplatnění?
Ale jo, ano. Řekla bych, že v tomto kolektivu se to většinou vrátí, když informaci předávám
kolegyním, nebo při konzultaci.
Tak děkuji, to je všechno.
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