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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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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá vnímáním kvality a bezpečí sestrami pracujícími na
odděleních interního typu. Jedná se o důležité téma, protože zejména interní oddělení trpí velkým
nedostatkem sester, a existuje tak riziko kompromisů v poskytování ošetřovatelské péče. Výsledky
bakalářské práce bude možno použít jako východisko pro další šetření.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka v teoretické části vymezila základní východiska týkající se ošetřovatelství, role sestry, a
obecné problematiky kvality a bezpečí v ošetřovatelské péči. Ke zpracování teoretických východisek
využila dostupné české i zahraniční prameny, u těch českých se opírala spíše o starší publikace.
Teoretická část je zpracována logicky a poskytuje velmi dobrý základ pro uchopení zkoumané
problematiky.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka provedla výzkumné šetření na odděleních interního typu a shromáždila odpovědi 52 sester.
Podrobně popsala metodiku sběru dat a ukázala, jak obtížné se získávají sestry ke spolupráci na
dotazníkových šetřeních. Data jsou dobře statisticky zpracována a prezentována v tabulkách a grafech.
Závěrečná diskuze se opírá o analýzu jednotlivých položek a odhaluje některé zajímavé výsledky,
které by se měly dále zkoumat. Splnila velmi dobře funkci pilotního výzkumu.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena. Drobné chyby v anglickém
překladu abstraktu i v textu samotném.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Jak si představujete komunikaci v ošetřovatelském týmu zaměřenou
na prevenci opakovaného pochybení?

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

20.6. 2019

Podpis:

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

