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Aktuálnost problematiky, originalita práce
1

Téma této práce je v profesním životě anesteziologických sester často diskutované. Prolínání
4
sesterské profese s lékařskou při podávání anestezie je velmi specifické, ale zmapování všech úloh
anesteziologické sestry je poměrně náročné. Tuto práci považuji za důležitou a podstatné je, že na
těchto zjištěních je možno dále stavět.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práci autorka zpracovávala samostatně. Ke zpracování byly využity jak české tak zahraniční prameny.
Přivítala bych aktuálnější české prameny.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Práce, která je předkládána, je zpracována velmi přehledně a detailně. Identifikace 4 základních 4
okruhů a začlenění jednotlivých činností jsou velmi dobře zpracovány. U autorky si cením její
adaptabilitu na neznámé prostředí a velmi kvalitní zpracování zkoumaných dat. Její analytické myšlení
a vytěžení zkušeností z prázdninové praxe se v pozitivním smyslu odrazilo na její práci. Pro praxi je
tato práce velkým přínosem.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
4

Body
celkem

Kvalitní jazyková a stylistická úroveň.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Který výzkumný okruh je z vašeho úhlu pohledu nejnáročnější pro práci
anesteziologické sestry?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
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Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

