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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývala složitou problematikou reflexe zkušeností studentek
oboru Všeobecná sestra při nácviku zavádění periferního žilního katétru. Jedná se o originální téma,
velmi aktuální, související s připraveností absolventek na nástup do praxe.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka při zpracování teoretických východisek pracovala samostatně a systematicky. V teoretické
části vymezila základní východiska týkající výkonu periferní žilní kanylace a vlastní výuky periferní
žilní kanylace na 3. LF UK, resp. v ÚVN. Ke zpracování teoretických východisek využila aktuální
české prameny i 2 zahraniční prameny. Teoretická část je zpracována svižně, dobře se čte a zároveň
poskytuje velmi dobrý základ pro pochopení a uchopení zkoumané problematiky.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

V empirické části autorka pracovala samostatně, pokyny vedoucí práce respektovala. Zformulovala si
východiska, cíle a hypotézy, a k nim dotazník vlastní konstrukce. Získaná data dobře statisticky
zpracovala a prezentovala v tabulkách a grafech. Výsledky dotazníkového šetření ukazují na složitost a
komplexnost problematiky výuky periferní žilní kanylace, a na nutnost se tímto problémem dále
zabývat.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Průměrná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena. Kontrola Turnitinem
ukázala 7 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaký postup nácviku periferní žilní kanylace byste doporučila Vy?

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

Datum:

16.6.2021

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

