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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 práce se zabývala problematikou posouzení intenzity bolesti sestrou v podmínkách
chirurgického pracoviště fakultní nemocnice, ve které jsou vypracovány standardní postupy
k provádění ošetřovatelských výkonů, včetně managementu bolesti. Sestry se snaží bolest nemocným
tlumit, postupují však jinak, než popisují standardy. Považuji za velmi užitečné zkoumat skutečné
postupy, a moc za tento počin autorce děkuji.
2

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

Jako teoretická východiska pro zkoumání problému zpracovala autorka témata vnímání bolesti, dělení
bolesti, léčby bolesti, hodnocení bolesti a péče o pacienta s bolestí v ÚVN. Vycházela přitom
z aktuálních českých i zahraničních pramenů, na které v textu správně odkazovala. Teoretická část je
zpracovaná odborně správně, je čtivá a slouží jako velmi dobré východisko pro část praktickou.
3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

V empirické části se autorka věnovala šetření, jakým způsobem sestry zjišťují, zda má pacient bolest a
na jakou intenzitu bolesti reagují podáním analgetik. Autorka vzhledem ke znalosti prostředí použila
metodu strukturovaného rozhovoru. Pozorování sester zpracovala do oddílů, které má částečně
v hlavní části a částečně v příloze, takže to komplikuje posouzení. Zjistila, že sestry nepoužívají
předepsanou pomůcku, čili nepostupují v souladu se standardem, při tom však vždy hodnotí intenzitu
bolesti a správně na ni reagují. Potvrzuje to myšlenku, která stála za vypsáním tohoto tématu, že je
možná čas upravit standard ošetřovatelské péče. Moc děkuji za pečlivé šetření.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Pěkná grafická, jazyková a statistická úroveň. Kontrola Turnitinem ukázala 9 % shodu – v oblasti
formálních požadavků na práci a seznamu literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Proč podle Vás sestry pro posouzení intenzity bolesti nepostupují podle
metodického návodu k organizaci péče o pacienta s bolestí v ÚVN?

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

Datum:

25. 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

