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Posudek 
 
Téma závěrečné práce je vhodně zvolené.Kompetence sestry při aplikaci léků a infůzí na JIP a 
ARO jsou diskutovány znovu a znovu,většinou po nějaké „nehodě“,která má forensní dopad. 
 
V teoretické části je přehledně sděleno v čem se odlišuje intenzivní ošetřovatelská péče od 
péče standartní.V této části autorka také definuje způsoby infúzní terapie  a z toho 
vyplývající požadavky na sestry pracující v intenzivní péči.Následuje stručný přehled 
anatomie a fyziologie cévního systému a tělních tekutin.Další část se týká druhů infúzních 
roztoků a základních indikací jejich použití.Kapitola o způsobu a místech aplikace infúzních 
přípravků zahrnuje techniku a prostředky-respektive vybavení k moderní aplikaci infůzních 
roztoků.Důležitá je část věnovaná komplikacím  a byť jen krátká kapitola o profesních 
kompetencích při ordinacích a aplikaci infůzí.Zde jsou převážně odkazy na právní 
předpisy,kterými je nutné se řídit. 
 
Pro empirickou část své práce si diplomantka zvolila tři cíle.Pro jejich splnění provedla 
dotazníkové šetření ve FTN v Krči na vybraných JIP a AR odděleních. 
Vypracovala dotazník,který ve 100 kusech rozdala sestrám.Vyhodnotila 83 vyplněných 
dotazníků,které se hodnotitelce vrátily. 
V diskusi autorka rozebírá jednotlivé výsledky ve vztahu ke třem cílům práce. 
Práce má čtyři přílohy,z nichž nejpodstatnější je vlastní dotazník sestavený pro šetření. 
 
Práce má velmi dobrou formální úroveň.Je psána pěknou češtinou,v práci je minimum 
překlepů.Práce je dobře členěná,tabulky a grafy jsou přehledné,srozumitelné. 
 



Závěr: 
 
Bakalářská práce Petry Jarešové splnila tři cíle,které jsou v práci uvedené.Práce má všechny 
náležitosti pro závěrečné práce,které jsou stanovené vedením 1.LF UK v Praze. 
Závěry bakalářské práce mají i praktický význam a jejich uplatňování povede ke zkvalitnění 
ošetřovatelské péče na odděleních intenzivní a resuscitační péče. 
 
Práci hodnotím známkou výborně a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
Autorky  závěrečné práce se ptám zda už seznámila se závěry své práce vedoucí pracovníky 
své nemocnice a s jakou odezvou se setkala? 
 
Druhá otázka je následující: 
Kdo ordinuje medikamentozní a infůzní léčbu pacientovi a kdo fakticky léky a roztoky 
pacientovi může podávat?Jaká dokumentace se o tom všem vede? 
 
 
 
 
V  Praze  6.1.2012 
                                                                       Doc.MUDr Alena Černá CSc. 
                                                                        KARIM 1.LF UK a VFN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


