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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma proplachu infuzního setu po podání léků v malém množství roztoku (50-100 ml) je velmi aktuální, protože pokud
není infuzní set propláchnut, pacient přichází až o čtvrt dávky léku. Na většině oddělení se proplachy neprovádějí. Je
důležité, že studentka na problém upozornila.
Jedná se o práci ojedinělou, podobnou problematikou se žádné další práce nezabývají.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích 3
i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala s 20 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. V seznamu literatury se vyskytují drobné chyby.
Studentka měla zájem o problematiku a pracovala samostatně. Pravidelně se účastnila konzultací a přicházela na ně
připravená. Z práce je zřejmé, že dané problematice porozuměla a dobře se v ní orientuje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Studentka vypracovala po odborné stránce kvalitní práci, která odpovídá zadání a požadavkům pro zpracování
bakalářské práce.
Práce se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části jsou zařazeny kapitoly týkající se infuze, infuzního setu, infuzní linky a postupu při podávání léku
pomocí infuze.
V praktické části studentka provedla výzkumné šetření mezi studenty praktikujícími na standardních odděleních
interního a chirurgického typu, mezi lékaři a zjistila objem jednotlivých druhů infuzních setů. Cílem bylo zjistit, zda má
proplach infuzního setu vliv na podání správné dávky léku. Studentka pracovala s 3 výzkumnými otázkami. Výsledky
jsou interpretovány dle jednotlivých výzkumných otázek. K nim jsou přiřazeny jednotlivé položky z dotazníku a
přehledně zpracovány – a to slovně, pomocí tabulek i koláčových grafů. Poté jsou doplňkově zpracovány rozhovory
s lékaři. V diskuzi jsou komentovány hlavní výsledky práce. Závěrem studentka vytvořila jednoduché doporučení pro
praxi.
Velmi oceňuji právě praktickou část práce.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Body
celkem

Práce je po formální stránce slušná. Teoretická část je pěkně strukturovaná, psaná jednoduchým jazykem. Ve
výzkumné části jsou nedostatečně oddělené jednotlivé kapitoly a výzkumné otázky, čímž se práce stává méně
přehlednou. Občas se vyskytují drobné nepřesnosti a pravopisné chyby. V některých místech je zřejmá stylistická
neobratnost.
Část teoretická i praktická jsou svým rozsahem vyrovnané. Práce je vhodně doplněna grafy, tabulkami a přílohami.
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Který výsledek práce byl pro vás nejpřekvapivější a proč?
Uvádíte, že důvodem k neproplachování infuzního setu může být riziko porušení
naordinované bilance tekutin. Jak by k tomu mohlo dojít při správně provedeném
proplachu?
Jaký byste navrhovala postup pro nápravu situace ohledně proplachů a výměn
infuzních setů?
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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

