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Posudek 
 

 

Autorka si vybrala téma z oboru, ve kterém sama pracuje. V teoretické části práce 

popisuje metodu časového studie práce a dále se zabývá personálními a technickými aspekty 

zajištění hemodialýzy, technickým a prostorovým vybavením pracovišť a požadavky na 

personál, pracující na hemodialyzačním oddělení. Hemodialýzu dále popisuje jako léčebnou 

metodu. Zpočátku používala převážně jeden starší pramen (Sulková, 2000), který je 

obsáhnou publikací o tématu hemodialýza, a v pozdějších letech nebyl vydán, což autorka 

také zdůvodňuje v úvodu práce. Postupně práci obohatila i o informace z dalších literárních 

pramenů.  

Autorka si vybrala méně obvyklou metodu časového snímku činnosti všeobecných 

sester na hemodialyzačním oddělení. V empirické části práce autorka popisuje podrobně 

sledované hemodialyzační oddělení. Popisuje kompetence sester, jejich roli i úkoly v rámci 

ošetřovatelského týmu, které plní u pacientů. Zmiňuje se o nezbytnosti celoživotního 

vzdělávání ošetřovatelského personálu. Velice podrobně rozebírá harmonogram práce 



sester. Popisuje přípravu pacienta na výkon i proces jeho průběhu a ukončení. Časové 

snímky analyzuje s cílem zjistit ztráty času v pracovním procesu, zachytit časové rezervy a 

vyhodnotit příčiny výskytu situací časové tísně. Na závěr předkládá návrh opatření na 

zefektivnění práce sester, vycházející z této analýzy. V přílohách představuje půdorys 

oddělení a hemodialyzační přístroj pro lepší názornost.      

Celkové hodnocení práce  

Autorka si vybrala téma z oboru, ve kterém sama pracuje. V teoretické části práce 

podrobně popisuje metodu časového studie práce a hemodialýzu z pohledu technického a 

prostorového vybavení pracoviště, personálního zajištění, přípravy a léčby pacienta touto 

metodou.  Vybrala si méně obvyklou metodu časového snímku činnosti všeobecných sester 

na hemodialyzačním oddělení. Časové snímky analyzuje s cílem zjistit ztráty času v 

pracovním procesu, zachytit časové rezervy a vyhodnotit příčiny výskytu situací časové tísně. 

Na závěr předkládá návrh opatření na zefektivnění práce sester.  Práce je přínosná, protože 

používá méně obvyklou metodu zkoumání skutečnosti, a obohacuje ošetřovatelské poznání. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Doporučuji bakalářskou práci 

k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm      výborně – velmi dobře v závislosti na úrovni obhajoby    

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

Znáte nějaké jiné výzkumy zabývající se problematikou ošetřovatelské péče 

o hemodialyzovaného pacienta.   

 

 

       Mgr. Eva Marková 

V Praze, 12. 1. 2012          Podpis vedoucího práce  

 


