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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 problematikou bolesti při zavádění periferního žilního
katétru. Kanylace periferní žíly patří mezi rutinní výkony, které se provádějí u každého pacienta, který
podstupuje CT vyšetření s podáním kontrastní látky. Jedná se o invazivní výkon, který je spojen
s bolestí. V České republice neexistují studie o vnímání bolesti při zavádění periferního žilního katétru
u pacientů před CT vyšetřením s kontrastem – z tohoto hlediska se jedná o práci originální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně. Prostudovala relevantní nemocniční zdroje, české a zahraniční
časopisecké články. Teoretický rámec zaměřila na problematiku přípravy pacienta k CT vyšetřením
s použitím kontrastní látky v ÚVN, používání periferních žilních vstupů a na problematiku bolesti.
Teoretická část je zpracovaná velmi dobře, čtivě a slouží jako velmi dobré východisko pro empirickou
část práce.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Výzkumné šetření probíhalo na radiodiagnostickém oddělení ÚVN. Autorka získala odpovědi 20
pacientů, pozorovala práci 2 sester. Výsledky zpracovala přehledně do tabulek a grafů. 20 Ambulantní
pacienti, kteří byli z velké části chronickými pacienty a měli za sebou spoustu vyšetření a zkušeností s
nemocničním prostředím, nevnímají zavedení kanyly jako bolestivou či nepříjemnou zkušenost a
většina dotazovaných pacientů by o použití lokálního anestetika neprojevila zájem a vnímá jeho
použití jako zbytečné. Jedná se o důležité zjištění, které potvrzuje současnou praxi.
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 10 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci, přímých citací a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké existují možnosti použití lokální anestezie před zavedením PŽK u
pacientů v ambulantní péči?

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

Datum:

7.6. 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

