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Posudek 
 
Volba tématu „Časový snímek činnosti všeobecné sestry na hemodialyzačním oddělení“ je 
velice aktuální a zajímavá. V nynější době jsou zvyšování efektivity práce a časový 
mangement důležité náměty k řešení. Autorka se snaží najít možnosti ke zlepšení organizace 
práce a časové úspory při práci všeobecné sestry na hemodialyzačním oddělení. 
 
Teoretická část je rozsáhlá. V první části se autorka věnuje požadavkům na personál a na 
technické vybavení hemodialyzačního střediska. Druhá část se zabývá popisem průběhu 
dialyzačního léčení. Z teoretické části je znát, že autorka čerpala z velkého množství 
informačních zdrojů a také ze zahraniční literatury. 
 
Empirická část – její první díl je zaměřen na velmi podrobný popis hemodialyzačního 
střediska, na kterém autorka prováděla sběr dat. Autorka si jako cíl své práce zvolila 
vyhodnotit časový snímek sester pracujících na hemodialyzačním oddělení, najít časové 
rezervy a ztráty času během pracovního procesu. Data sbírala během jednoho pracovního 
dne na nestátním hemodialyzačním středisku. Po vyhodnocení dat nalezla neshodu 
v rovnoměrném využití pracovní doby u sester. Navrhla řešení v reorganizaci práce sester, 
kdy by všechny sestry byly stejně pracovně vytížené. 
 
Přílohy – pouze dvě. Půdorys hemodialyzačního střediska pomáhá dokreslit celkovou situaci 
v práci sester na hemodialyzačním středisku.  
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010) 



Stylistická úroveň práce 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.) 
Ve formálním zpracováním práce chybí čísla stránek, seznam zkratek  a seznam grafů 
použitých v bakalářské práci.  
Stylistická úroveň je dobrá, stejně tak jako rozdělení práce do jednotlivých kapitol. 
 
Spolupráce autora bakalářské práce s vedoucím práce – vzhledem k výběru metody měření 
práce, která není častým postupem při výzkumu v ošetřovatelství, je jasné, že autorka úzce 
spolupracovala s vedoucím práce. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Téma bakalářské práce je zajímavé a aktuální. Metoda výzkumu není příliš častá a je velice 
náročná nejen na sběr dat, ale také na jejich vyhodnocení. Klade vysoké nároky na autorku, 
která si tuto metodu měření práce zvolila. Výsledky jsou zajímavé a jistě vedou k zamyšlení 
nad organizací práce na hemodialyzačním středisku. Zajímavé by bylo porovnat je s výsledky 
využití pracovní doby např. na některém státním hemodialyzačním středisku. Z práce je 
zřejmé, že autorka se svědomitě věnovala vypracování práce. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučení k obhajobě kladné 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  velmi dobře 
 
   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
V praktické části popisujete čištění přístroje po dialýze. Jaká metoda se používá ve Vámi 
sledovaném hemodialyzačním středisku? 
 
Jak se díváte na změnu organizace práce sester v nestátním zdravotnickém zařízení, které má 
vypracované organizační řád shodný pro všechna svá dialyzační střediska?  
 
Máte již nějaké zkušenosti se zaváděním novinek do praxe v ošetřovatelství? 
 
 
 
Praha 11.1.2012 
Mgr. Petra Koupilková 
Klinika nefrologie VFN 
 
Místo a datum vypracování    Podpis vedoucího práce  
posudku posuzovatelem       
 


