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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

Práce se zabývá problematikou odběru moči na mikrobiologické vyšetření u novorozenců a kojenců.
Technika provedení odběru může významně ovlivnit výsledek vyšetření a následnou léčbu. Studentka zjišťovala,
jak jsou odběry prováděny v jednotlivých nemocnicí a vytvořila jednoduchý edukační materiál pro správný
odběr. Práce je svým pojetím ojedinělá a pro praxi velmi záslužná.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala s 27 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. Literatura je správně citována.
Studentka měla velký zájem o problematiku a pracovala samostatně. Pravidelně se účastnila konzultací a
přicházela na ně připravená. Z práce je zřejmé, že dané problematice rozumí a dobře se v ní orientuje.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Studentka vypracovala po odborné stránce velmi kvalitní práci.
Práce se skládá z části teoretické a praktické.
V teoretické části popisuje anatomii močových cest a fyziologii močení. Dále podrobněji probírá jednotlivé typy
vyšetření moči.
V praktické části provedla malé kvalitativní šetření, jehož cílem je zjistit, jak se postupuje při odběrech moči
na mikrobiologické vyšetření u novorozenců a kojenců v českých a slovenských nemocnicích. Výzkumnou
metodou byly polostrukturované rozhovory se staničními sestrami 5 dětských a 3 novorozeneckých oddělení.
Výsledky jsou zpracovány velmi pěkně po jednotlivých výzkumných otázkách.
Výstupem práce je doporučení pro odběr moči na mikrobiologické vyšetření u novorozenců a kojenců, které je
zpracováno formou jednoduchého, přehledného a srozumitelného edukačního materiálu. Tento materiál může
sloužit ke sjednocení postupu na oddělení a pro maminky provádějící odběr v nemocnici i domácí péči.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Práce je po formální stránce pěkná. Občas se vyskytne drobná chyba (např. nepoužívání tvrdých mezer,
označení pro °C, seznam literatury s použitím písma ve dvou odstínech bez jakéhokoli logického důvodu).
Jazyková i stylistická úroveň je velmi dobrá.
Práce je vhodně doplněna přílohami.
Část teoretická i praktická jsou svým rozsahem vyrovnané. Celkový rozsah práce odpovídá zadání.
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15
Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Cílem práce nebylo vytvoření edukačního materiálu. Co Vás vedlo
k rozhodnutí tento materiál vytvořit?
2. Co pro Vás bylo z celého výzkumného šetření nejpřekvapivější?

Hodnocení celkem: Doporučuji

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

Podpis:

4. 6. 2019
Mgr. Petra Sedlářová

* 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

