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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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Problematika hodnocení a léčby bolesti pacienta je aktuálním tématem, které si zasluhuje
stále mnoho pozornosti ze strany sester i lékařů.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka se věnovala zvolené problematice zodpovědně, v práci použila domácí i zahraniční
literární zdroje (celkem 11). V teoretické části se zabývá dělením bolesti, jejím hodnocením a
léčbou. Dále popisuje vnitřní předpis ÚVN, který se věnuje organizaci péče o pacienta
s bolestí.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Ve výzkumné části autorka řešila, jak hodnotí sestry intenzitu bolesti na konkrétním oddělení
ÚVN a zda postupují v souladu se stanoveným vnitřním předpisem. Dále se zabývala volbou
škály pro hodnocení bolesti. Použila metody strukturovaného rozhovoru a pozorování. Šetření
na závěr doplnila o dvě otázky k odlišení vizuální analogové škály a numerické škály, které
by bylo vhodnější zařadit do strukturovaných rozhovorů.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3

Formální stránka práce, jazyková a stylistická úroveň, grafická úprava dosahují průměrné
úrovně. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Uveďte klíčová zjištění Vašeho výzkumného snažení v procesu hodnocení
intenzity bolesti nemocného.
Jaké jsou Vaše zkušenosti s realizací výzkumného šetření?
Můžete vysvětlit rozdíl mezi strukturovaným a nestrukturovaným
pozorováním?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

24.6.2021

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

