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1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
.

4

Autorka zjišťovala zkušenosti studentů se zaváděním periferní žilní kanyly v průběhu bakalářského
studia oboru Všeobecná sestra na 3. LF. K dosažení dat použila polostrukturovaný rozhovor, díky
němuž získala ucelené informace od dotazovaných.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka citovala 8 domácích titulů. Nejsou uvedeny zdroje zahraniční.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
V teoretické části se autorka věnuje mimo jiné základním a praktickým informacím o periferní žilní
kanylaci a výuce na 3.LF.
Ve výzkumné části lze nalézt otázky, které autorka položila á studentkám daného oboru. Rozhovor má
rozdělen do pěti bloků.
Z rozhovorů vyplývá, že teoretické informace, které o kanylaci studenti dostávají, jsou dostatečné. Co
však dostatečné není, je praktické procvičení.
Pro všechny dotazované bylo první zavádění katétru u pacienta velmi stresující záležitostí.
Uspokojivou informací je, že neúspěšné zavedení nijak zvlášť neodradilo studentky od dalších pokusů,
Ukazuje se obrovská role mentora, který může při nácviku tohoto výkonu velmi pomoci, ať už radou,
pomocí při výkonu či psychickou podporou. Z výsledků je patrný rozdíl v příležitostech studentů
zavádět katétr na v průběhu odborných praxí.
Autorka velmi pěkně zpracovala diskuzi, kde se zamýšlí nad získanými daty a v některých případech i
navrhuje řešení problému.
Výzkumná část jednoznačně poslouží s dalšímu vývoji praktické výuky.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3

Bakalářská práce obsahuje 52 stran. Jazyková úroveň bakalářské práce je velmi dobrá. Grafické
zpracování je přehledné, v některých místech je patrný nesoulad v užitém písmu.
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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

