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Posudek 
 
Volba tématu 
Autorka si vybrala vysoce aktuální téma, které souvisí s každodenní práci všeobecné sestry 
na jednotce intenzivní péče.  
 
Práce má výzkumný charakter. Samotná práce má 43 stran a jednu přílohu. Autorka uvádí 
čtrnáct literárních pramenů, z toho dva cizojazyčné. 
 
Dle abstraktu si autorka v teoretické části klade za cíl zmapování aktuální situace v podávání 
léků včetně analýzy souvisejících právních dokumentů, v empirické pak porovnání 
skutečnosti a související legislativy. 
 
 
Teoretická část 
Teoretická část je členěná do dvou kapitol, z nichž je první věnována definici intenzivní péče, 
přičemž s hlavním tématem práce souvisí pouze velmi volně, např. autorka se zabývá 
obecnými kompetencemi sester na pracovištích intenzivní péče, aniž by byla její role při 
podávání léčivých přípravku zvlášť analyzována. 



V další kapitole o podávání léčiv se autorka zabývá problematikou zacházení s léčivými 
přípravky, včetně návykových látek, dále kompetencemi pro jejich podávání a způsobem 
podávání. V kapitole jsou také zmiňovány některé formální dokumenty (vyhláška, akreditační 
standardy, …), není však vždy zcela jasné, jaká je představa autorky o jejich závaznosti. 
Obdobně jsou zmiňovány některé ošetřovatelské publikace, které však nemají mít žádnou 
právní váhu, např. v souvislosti s postupem sestry při telefonické ordinaci je uváděn odkaz na 
starší učebnici zahraničních autorek, jejíž překlad pochází z roku 1995.  
Největší část kapitoly je věnována způsobům podání léčivých přípravku, přičemž některé lze 
v současné době již považovat za zastaralé, např. podání léčivých přípravku intrakardiálně 
během kardiopulmonální resuscitace. 
 
 
Empirická část 
Pro sběr dat autorka využívá vlastní dotazník o jedenácti hlavních otázkách, přičemž některé 
z nich jsou ještě dále rozvedeny.  
 
Autorka uvádí, že dotazník byl distribuován v počtu 85 kusů na jednotlivá oddělení JIP, není 
však jasné, o která oddělení se přesně jednalo či podle jakých parametrů byla vybrána, např. 
chybí informace, zda se jedná o veškerá pracoviště intenzivní péče v nemocnici, o kolik 
pracovišť se jednalo apod. 
 
Výsledky dotazníkového šetření jsou pak zpracovány do tabulek, kde jsou uvedeny absolutní 
a relativní četnosti. S grafickým zobrazením autorka nepracuje.  
 
Autorka si stanovila jako hlavní cíl empirické části zjistit, zda existuje soulad mezi praxí a 
právním stavem v oblasti podávání léků a zjistit zda sestry dodržují své kompetence. Mimo 
to uvádí autorka další dva dílčí cíle. Zároveň však uvádí, že k hlavnímu a dílčím cílům se 
vztahují rozdílné otázky dotazníku a v závěrečném hodnocení již pojednává o cíli 1 – 3. 
Formulace cílů se tedy jeví jako problematická.   
 
Dotazník nepokrývá celé spektrum problematiky podávání léčivých přípravků a některé 
položky jsou definovány velmi volně, např. u otázky „Děláte vždy činnosti, ke které Vás 
pověřil lékař, ikdyž to neodpovídá Vaším kompetencím?“ jsou uváděný také možnosti 
„Informují nemocného o nutnosti podání léků“ aniž je zřejmé, že se jedná o informaci o 
podání léků při zahájení léčby či o informaci, před vlastním podáním dlouhodoběji 
ordinovaného léku v určitou hodinu; obdobně z možnosti „pokud mě pověří vedoucí lékař, 
udělám vše, k čemu mě pověří“ není zcela jasné, zda se jedná o jakoukoli oblast péče či 
pouze oblast podávání léčivých přípravků nebo ještě užší oblast podávání léčivých přípravků 
bez úplné indikace. 
 
 
Přílohy  
Práce obsahuje jedinou přílohu, kterou je vzor použitého dotazníku.  
 
 
 
 



Formální zpracování práce 
Samotná práce má 43 stran a jednu přílohu. Práce je přehledně členěná do kapitol. 
Stylistickou úroveň lze pokládat za akceptovatelnou.  
 
Autorka uvádí čtrnáct literárních pramenů, z toho dva cizojazyčné.  
 
Výsledky dotazníkového šetření jsou pak zpracovány do tabulek, kde jsou uvedeny absolutní 
a relativní četnosti. S grafickým zobrazením autorka nepracuje.  
 
 
Celkové hodnocení práce  
Teoretická část práce si sice klade za cíl zmapování aktuální situace v podávání léků včetně 
analýzy souvisejících právních dokumentů, nicméně příslušné kapitoly se nejeví jako 
dostatečně zpracovány a představa autorky o závaznosti jí uváděných zdrojů není zcela 
jasná.  
 
Ze zpracování empirické části není zcela jasné, zda se jedná o výsledky z jednoho či více 
pracovišť intenzivní péče, popřípadě, zda se nějakým způsobem liší odpovědi sester na 
různých pracovištích. Není také jasné, zda respondenti byly sestry pracující bez odborného 
dozoru, sestry pracující pod odborným dozorem nebo sestry specialistky. Dotazník 
nepokrývá celé spektrum problematiky podávání léčivých přípravků a některé položky jsou 
definovány velmi volně. Díky tomu výzkumné šetření nepřináší žádné skutečnosti, které by 
nebyly obecně známy před zahájením šetření. 
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučuji k obhajobě 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  dobře 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  
1. Jaká jsou základní doporučení pro výběr vzorku při provádění kvantitativního výběru?  
2. Jakým způsobem by bylo možné lépe charakterizovat vzorek respondentů a jakým 

způsobem by bylo možné tato data získat.  
3. Jakými pravidly se řídí podávání léčivých přípravků na Vašem oddělení a pro koho jsou 

tato pravidla závazná? Platí stejná pravidla pro sestry pracující na jednotce intenzivní 
péče jiné nemocnice? 
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