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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
Body 
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1 Hodnocení volby tématu (relevance k oboru), originalita  

 
Aktuální téma základního ošetřovatelského postupu u pacientů v intenzivní péči, kterému je potřebné 

se věnovat, analyzovat a přispívat k jeho zlepšování. 
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2 Hodnocení formulace cílů práce, jejich naplnění  

 

Cíl práce hodnotím velmi dobře: 1/ zejména zařazení teoretické i praktické části, 2/ výběr a formulace 

13 výzkumných otázek v teoretické části, 3/ v praktické části věnování pozornosti a sledování postupu 

odsávání v celém rozsahu, to znamená před, během a po výkonu.  
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3 Hodnocení metodologie práce, zpracování a interpretace výsledků  

 

Sběr dat probíhal pomocí dotazníku a osobním pozorováním studentky podle stanoveného formuláře 

po schválení etické komise. Práce mohla být obohacena o pozorování i jinou osobou. Pouze % 

zpracování dat, které ovlivňuje interpretaci výsledků. 

3 

4 Hodnocení práce se zdroji, citování a formální stránky práce  

 

Struktura práce odpovídá vědecké práci, zpracování je ve větším rozsahu, poměrně menší diskuze 
v porovnání s rozsahem výsledků, kde naopak trojí prezentace výsledků (tabulka, graf, text) je spíše 

nadbytečná. Drobná připomínka k zařazení výsledků vztahů mezi výzkumnými otázkami a 
pozorovanými úkony do příloh, a ne do výsledků výzkumu. Rozsah citací je dostatečný. 
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5 Hodnocení přínosu pro praxi  

 Výzkumná práce může být předlohou pro audit základního ošetřovatelského postupu. 4 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:  

Oceňuji výběr tématu, i tento standardně zavedený výkon si zaslouží pozornost.  

 
Otázky k 
obhajobě: 

1. Popište odlišnosti odsávání z DCD u neurointenzivního pacienta. 

2. V čem vidíte nízkou návratnost vyplněného dotazníku? 
 

 
   

 
Hodnocení celkem: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 
Návrh klasifikace práce: Výborně  

 
   

 
Datum: 17. 9. 2021  

    

 
Podpis:   

 

 
Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

BODY KLASIFIKACE  

17 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 

13 až 16 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 

9 až 12 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

8 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 

 


