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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 zjišťovala zkušenosti studentů se zaváděním PŽK v průběhu bakalářského studia oboru
Všeobecná sestra na 3. LF. Využila dotazníku, který distribuovala studentům. Získala zajímavé
výsledky, které jsou velmi přínosné pro další výuku a nácvik této dovednosti v rámci odborných
předmětů.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka citovala 11 titulů. Z nichž jsou 2 zdroje zahraniční.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

V teoretické části se autorka věnuje jednak historii PŽK, dále praktickým informacím o kanylaci a
výuce na 3.LF.
Empirická část je zaměřena na samotný kvantitativní výzkum. Autorka pracuje s výsledky od 12
respondentů. Formulovala 4 hypotézy. Z dat lze získat zajímavé informace. Např. 67% dotazovaných
v průběhu studia pracuje ve zdravotnictví a z nich polovina má možnost během této práce zavádět
kanylu.
Další informací, kterou nelze přehlédnout je, že 75% respondentek mělo pouze jedenkrát možnost
zavést kanylu v průběhu praktické výuky v učebně. To je pro takto manuálně složitou dovednost velmi
málo.
Pro všechny dotazované bylo první zavedení kanyly u pacienta stresující. Hlavním problémem byla
koordinace pohybu při samotném výkonu. Také se ukazuje, jak důležitou roli hraje mentor. Pro
všechny dotazované byli mentoři oporou v začátcích.
Ze získaných dat lze navrhnout změny v praktické výuce daného dovednosti.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2

Bakalářská práce obsahuje 67 stran, bez příloh. Chybí k nahlédnutí dotazník, který obdrželi
respondenti. Jazyková úroveň bakalářské práce je dobrá. Grafické zpracování je lehce nepřehledné,
díky rozdělení ve většině případů grafu a tabulky na jednotlivé stránky.
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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

