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Komentář a připomínky k textu:
Bakalářská práce vypovídá o velmi aktuálním tématu a je psána s viditelně velkým zaujetím. Pozitivně
hodnotím jak teoretickou část, která nabízí solidní přehled poznatků o vývoji intenzívní péče a ošetřovatelské
problematiky spojené s touto specifickou jednotkou.
V empirické části práce studentka zvolila metodu kvantitativního výzkumu, zajímavé by bylo toto téma
doplnit i kvalitativním výzkumem. K práci nemám zásadní připomínky, jen v diskusi bych uvítala srovnání se
zahraniční literaturou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji v ý b o r n ě.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.
2.

Jak by se podle Vás dalo zabránit hluku na JIP během denního i nočního provozu tak, aby jej
pacienti nevnímali jako nepříjemný? (respondenti se vyjadřují, že jim hluk vadil)
Jak je možné zlepšit prostředí na boxech JIP a jaké návrhy ke zlepšení byste doporučovala na
Vašem pracovišti?
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