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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Student ve své bakalářské práci popisuje jednotlivé ošetřovatelské činnosti sester na resuscitačním
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oddělení. Nad těmito činnostmi se zamýšlí a časově je analyzuje z hlediska využitelnosti pracovní
doby. Pozorování reálné práce sester s těmito cíly je aktuální a originální téma, které má přesah do
praktického provozu resuscitačního oddělení.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Teoretická část je zaměřena na informace týkající se historie oboru IP, základní organizaci
resuscitační a intenzivní péče, včetně ošetřovatelské péče. Popisuje možnosti vzdělávání sester v IP,
které jsou dány platnou legislativou MZ ČR, které student cituje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Ve své práci student detailně monitoruje činnosti, které prováděly sestry na resuscitačním oddělení v
konkrétní časové době - při ranní službě. Na jeho pozorování navazovaly kolegyně, které mapovaly
činnosti v odpoledních a večerních hodinách. Vznikl tak přehledný popis činností a jejich časová
náročnost v průběhu směn. Výsledky pozorování a měření jsou přehledně zobrazeny v grafech a
tabulkách.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Bakalářská práce má velmi dobrou grafickou a jazykovou úroveň.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. V diskusi píšete o duplicitě zápisů v e- ZD (Meta Vision) a zápisů do
ZD v tištěné formě - může být konkrétní ?

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

Datum:
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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

