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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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Autor se ve své bakalářské práci zabývá činnostmi sestry na ARO. Jedná se o aktuální téma, které se
opakovaně řeší v souvislosti s úpravou kompetencí nejen na konferencích ČSARIM, ale i na úrovni
MZ ČR, ale ke kterému existuje jenom málo dat. Výsledky pilotního šetření bude možno použít jako
východisko pro další šetření.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

V teoretické části je stručně popsaná historie oboru, vzdělávání sester, pracoviště, kde probíhal sběr dat
a specifická forma spolupráce sestry a lékaře při vizitě. Teoretická část poskytuje velmi dobrý základ
pro porozumění problematice činností sestry na ARO. Existuje velmi málo literatury obecně se
zabývající anesteziologicko-resuscitačním oddělením, proto autor v této části hodně odkazuje na
legislativní prameny.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Cílem bakalářské práce bylo monitorování činností, které sestra provádí u lůžka pacienta na
resuscitačním oddělení v dopoledních hodinách a následné zjištění, zda bylo možné některé z činnosti
přesunout na jiný časový úsek. Autor provedl pozorování činností, které provádí sestra na ARO
v době od 7 do 12 hodin. Na něj navazovaly dalším pozorování dvě kolegyně, takže celkově jsou
k dispozici data od 7 do 22 hodin. Společně se jim podařilo získat velmi zajímavou sondu do
pracovního prostředí sester na ARO. Výsledkem pozorování jsou srozumitelným způsobem popsané
okruhy činností sester prováděné v určeném čase. Okruhy činností jsou dále ještě kvantifikované
v tabulkách a grafech. I když kvantifikace v této práci nebylo hlavní téma, přece jenom má svůj
význam v tom, že vede k zamyšlení nad dalším pokračováním výzkumu, např. v oblasti rozsahu a
obsahu komunikace sester.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena. Kontrola Turnitinem
ukázala 14 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci, přímých citací a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Popište prvky etnografického výzkumu ve Vaší práci.
2. Možnosti a zaměření dalšího výzkumu činností sestry na ARO.

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

