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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci věnuje tématu kvality a bezpečí v poskytované péči pohledem
sester , což je téma originální a aktuální. V teoretické části popisuje roli sester, věnuje se kvalitě péče,
jejím indikátorům a aspektům bezpečné péče. V praktické části zpracovala 10 otázek dotazníku
mezinárodní studie RN4CAST, jejíž jedné části se sama účastnila.
Téma kvality a bezpečí péče je velmi aktuální a pohled sester na problematiku je svým přístupem
originální.

2

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

Autorka pracovala samostatně, řídila se poskytnutými radami výzkumného týmu při samotném šetření.
Analýzu zjištěných dat prováděla autorka sama, stejně tak jejich interpretaci. V diskusi se snažila svá
zjištění srovnávat s jinými relevantními studiemi, jak českými, tak zahraničními.
Použila 34 pramenů, z toho je 2 zahraniční, ve zdrojích se orientovala.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Získané údaje od 52 sester interních oddělení jsou zpracovány přehledně, stručně, data jsou zpracovaná
pomocí tabulek a grafů. V diskusi by bylo vhodné jednotlivé položky s daty provázat s jinými zdroji,
dát je do souvislostí.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Dobrá jazyková i grafická úroveň. Rozsah práce je dostatečný, publikační norma je dodržena.
Kapitolu 2.3. Grafy by bylo vhodnější nazvat např. Interpretace nebo analýza dat.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

81 % sester uvedlo, že neví nebo nesouhlasí s tvrzením, že mluví o tom, jak
předejít chybám, aby se neopakovaly. Podobně se vyjádřilo 77 % sester, že
neví nebo nesouhlasí s tvrzením, že dostává informace o změnách
zavedených na základě nahlášených mimořádných událostí. Dokázala byste
ze získaných výsledků vyvodit nějaká doporučení?
58% sester se vyjádřilo, že vedení nemocnice nebude řešit problémy, na
které v péči o pacienty sestry upozorňují. Jak naložíte s tímto zjištěním?
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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

