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Posudek 
 

Volba tématu 

Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma „Podávání léčivých přípravků sestrou 

na JIP a ARO“.  

 Protože léčivé přípravky podávané na JIP a ARO zahrnují poměrně širokou oblast 

způsobu podání, svou pozornost věnovala studentka především aplikaci infuzí, které jsou 

bezpochyby na těchto typech oddělení aplikovány nejčastěji. 

 

Teoretická část 

Autorka bakalářské práce se věnuje infuzní terapii. Studentka charakterizuje 

pracoviště intenzivní medicíny, definuje infuzní terapii a popisuje anatomii a fyziologii 

cévního systému, rozděluje jednotlivé infuzní roztoky do daných skupin a zmiňuje způsoby  

a místa aplikace infuzních přípravků. Předmětem jejího zajmu je samotná příprava a aplikace 

infuze, její komplikace a kompetence k podání infuze. V práci se vyskytují drobné gramatické 

chyby (např. str. 20 třetí odst. 2 - 4 komorovém, str. 34 druhý odst. 100,00%, atd.). 

 Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. 

 Studentka pěkně pracuje s různými literárními prameny a informačními zdroji. Použila 

12 literárních pramenů a 7 internetových zdrojů, které jsou citovány dle platných norem. 

Uvádí však také 1 literární pramen, který je straší 10ti let (Rokyta, 2000). 

 Studentka pronikla do dané problematiky a prokázala kvalitní teoretické znalosti. 

 

Empirická část 

Formulace cílů práce 

 Studentka v bakalářské práci stanovila 3 cíle – zhodnotit úroveň znalostí problematiky 

aplikace infuzí, odhalit nejčastější důvody pochybení při přípravě infuze a stanovit 

dlouhodobé strategie preventivních opatření proti odhaleným nedostatkům při přípravě infuzí. 



Užitá metoda výzkumného šetření 

Metodou pro sběr dat je dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven do oblastí podle 

předem stanovených cílů. Zvolená metoda dotazníku byla použita pro splnění cílů číslo 1  

až 3. Dotazník obsahuje 14 položek.  

 

Charakteristika zkoumaného souboru 

 všeobecné sestry pracující ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze 

 všeobecné sestry pracující na odděleních JIP chirurgického, neurologického zaměření, 

I. interní klinika a ARO  

 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce 

Před zahájením samotného výzkumného šetření byla provedena pilotní studie, 

 která měla zhodnotit srozumitelnost jednotlivých položek v dotazníku. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 

Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úroveň a originalita diskuse 

 Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, navrhuje opatření či doporučení  

pro praxi. 

 

Splnění cílů 

 Cíle práce byly splněny. 

 

Formulace závěru 

 Studentka se věnuje cílům práce a jejich splnění.  

 

Přílohy  

Bakalářská práce obsahuje 4 přílohy, které korelují s obsahem práce. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 

prací. 

Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,  

které respektují zvolené téma práce a podávají jeho přehledné zpracování. Postřehnutelná je  

i provázanost teoretické a praktické části práce. 

 

 Studentka pracovala velmi samostatně se zájmem o danou problematiku a aktivně 

vyhledávala informace k danému tématu práce. Spolupráci se studentkou hodnotím velmi 

kladně. 

 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Studentka v teoretické části podává ucelený pohled na danou problematiku podávání 

léčivých přípravků sestrou na JIP a ARO. Práce je přehledně členěna na kapitoly  

a podkapitoly. Empirická část přesahuje část teoretickou a je postřehnutelná provázanost části 

teoretické s empirickou. Přestože se v práci vyskytují drobné gramatické chyby, je psaná 

srozumitelně a na velmi dobré odborné úrovni. Studentka dosáhla zajímavých výsledků.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci  

 



Práci k obhajobě doporučuji 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěla 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

 

1. Co pro Vás bylo nejtěžší při zpracovávání bakalářské práce? 

 

 

 

     V Praze 6. 1. 2012 

Místo a datum vypracování    Podpis vedoucího práce 

posudku posuzovatelem       
 


