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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou role anesteziologické sestry při podávání
celkové anestezie. Jedná se o aktuální téma, které se opakovaně řeší na konferencích ČSARIM i na
úrovni MZ ČR, ale ke kterému existuje jenom málo dat. Výsledky pilotního šetření bude možno použít
jako východisko pro další šetření.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně. Ke zpracování teoretických východisek využila nejen aktuální české
prameny, ale i zahraniční zdroje, které správně citovala a uvedla v seznamu použité literatury.
Teoretická část je zpracována jasně a stručně. Poskytuje velmi dobrý základ pro porozumění
problematické anesteziologické péče z hlediska sestry.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka provedla pilotní výzkum zaměřený na identifikaci činností, které sestra provádí v souvislosti
s podáváním celkové anestezie. Na tuto část se pečlivě připravila, zajistila si souhlas pracoviště i
vedení nemocnice. Při sběru dat využila znalosti, zkušenosti i dobré vztahy, které navázala během
Prázdninové praxe II na stejném pracovišti. Postupovala systematicky – poznámky vždy pečlivě
přepsala a v nejbližší době doplnila rozhovory s anesteziologickými sestrami, pokud jí bylo něco
nejasného. Postupovala jako skutečná výzkumnice, a to se jí bohatě vrátilo ve výborně zpracované
analytické části. Identifikovala 4 základní okruhy činností anesteziologické sestry, detailně je popsala a
vždy uvedla i s konkrétním příkladem. V diskuzi se zmiňuje o náročnosti jednotlivých okruhů činností
i o náročnosti práce anesteziologické sestry vůbec. Na její výzkum se bude dát dobře navázat.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Výborná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Možnosti a zaměření dalšího výzkumu činností anesteziologické sestry
v souvislosti s podáváním celkové anestezie
Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně
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Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

