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Posudek 
 
Volba tématu 
Zvolená problematika hodnocené bakalářské práce je velmi aktuální. Podávání transfuzních 
přípravků je rutinní, ale velmi riziková činnost a zpracování tématu může přinést podněty 
k zamyšlení jak u vedoucích pracovníků, tak i u řadových sester na jednotlivých pracovištích.   
 
Teoretická část 
Shrnuje problematiku teoretických východisek při podávání transfuzních přípravků, počínaje 
anatomií a složením krve, krevními skupinami, postupy při podávání transfuzí, druhy 
transfuzních přípravků až po potransfuzní reakce. 
 
Empirická část 
Rozpracovává výstupy z vyplněných dotazníků, které byly předloženy personálu na 
vybraných pracovištích i výstupy z přímého pozorování při podávání transfuzních přípravků. 
Výsledky jsou navázány na předem stanovené hypotézy.  
 
Přílohy  
Přílohy velmi výrazně doplňují výstupy z šetření, zejména názory lékaře a vrchní sestry 
z hodnoceného pracoviště a lékařky z transfuzní stanice vhodně doplňují interpretaci 
zjištěných výsledků. 
 
 
 
Formální zpracování práce 
Po formální stránce je práce zdařilá, zdroje informací jsou uvedeny v textu, členění je 
přehledné a návaznost jednotlivých kapitol je logická. 



Po stránce stylistické je práce na velmi slušné úrovni.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Celkově zpracování celé bakalářské práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ 
práce. Absolventka prokázala schopnost získat a zpracovat teoretické podklady, na tyto 
navázat praktickým výzkumem a získaná data vyhodnotit a v závěru zobecnit a nastínit 
možnost jejich event. dalšího využití. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučuji  k obhajobě. 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
Uvažujete o nějaké další aktivitě týkající se této problematiky? 
Pokusíte se nějakým způsobem zpřístupnit výsledky šetření na pracovištích, kde se průzkum 
konal? 
Máte nějaké vysvětlení pro poměrně značný rozpor ve výsledcích z dotazníkového šetření a 
z přímého pozorování (např. provedení biologické zkoušky při pozorování ani 1x, při zahájení 
podání transfuze přítomnost lékaře ani 1x apod. 
 
 
V Praze dne: 2. 1. 2012     Mgr. Simona Brixíová  
       
 


