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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 zabývala problematikou bolesti při zavádění periferní žilní kanyly.
I když se jedná o rutinní výkon, který se provádí u každého hospitalizovaného pacienta, neznamená to,
že pacienti z takového výkonu nemají strach a že je to nebolí. Zdravotníci často neuvažují o tom, jak
pacienti tuto situaci vnímají a s jakou mírou bolesti je spojena. V České republice neexistují studie o
vnímání bolesti při zavádění periferního žilního katétru – z tohoto hlediska se jedná o práci originální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně, připomínky vedoucí práce respektovala. Prostudovala relevantní české
i zahraniční prameny. V teoretické části se celkem podrobně věnovala problematice bolesti. Zabývala
se i emocemi spojenými s bolestí – strachem a úzkostí. V druhé kapitole se zaměřila na provedení
periferní žilní kanylace. Teoretická část je sice stručná, ale jako východisko pro empirickou část práce
plně dostačující.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Při přípravě sběru dat byla autorka této práce velmi aktivní – zejména v oblasti koordinace sběru dat a
zápisů ze schůzek výzkumného týmu. Výzkumné šetření, resp. sběr dat realizovala na OGHM IK
ÚVN. Splnila dohodnutý počet respondentů. Díky pečlivé přípravě bylo možné pro analýzu použít
všechna data. Výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech. Vychází z nich, že aplikace PŽK do žil
na dorzu ruky je bolestivější. V diskuzi se vedle vlastní diskuze objevují nové náměty na další šetření.
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 11 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Co si myslíte o tvrzení, že místo VAS bolesti by se měla posuzovat míra
strachu ze zavedení PŽK.

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

Datum:

30 .5. 2020

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

