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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika časového managementu sester je z mého pohledu velmi aktuální a svým obsahem a
zpracováním ojedinělá. Vhodné načasování jednotlivých ošetřovatelských procedur, lékařských
výkonů, času na odpočinek a na kontakt s blízkými představuje složitý manažerský proces, který musí
kopírovat požadavky nejen jednotlivých členů zdravotnického týmu, ale i potřeby pacienta a jeho
blízkých. Takto detailní časové zmapování jednotlivých časových úseků přineslo velmi zajímavé
údaje, které jsou východiskem k optimalizaci časového managementu sester na resuscitačním
oddělení
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka aktivně a samostatně získávala informace a údaje potřebné k vypracování své bakalářské
práce. Využívala dostupné zdroje (tématika vzhledem k originalitě práce málo popisovaná
v odborných pramenech) a literaturu související s tématy intenzivní péče. Praktické zkušenosti
z prázdninové praxe se projevily i ve zpracovávání teoretické části práce.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autorka pracovala samostatně, aktivně spolupracovala s týmem KAR, znalost prostředí z prázdninové
praxe byla jistě přínosem a pozitivním faktorem při spolupráci na oddělení. Společně s kolegy, kteří
zaznamenávaly činnosti sestry v ranních a večerních hodinách vytvořily ucelený pohled na provoz
oddělení z pohledu sestry.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Dobrá gramatická a grafická úroveň práce, publikační norma dodržena.
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Poznámky,
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posuzovatele:

Data budou prezentována na klinickém semináři KAR FNKV jako zpětná
vazba pro zdravotnický tým.
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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

