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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma zaměřené na riziko pádu pacientů ve zdravotnických 
zařízeních. Práce je úzce zaměřená na rizika vycházející z prostředí, konkrétně na rizikovost prostředí koupelen 
a toalet na standardních nemocničních odděleních.  Toto téma shledávám jako aktuální, neboť se ošetřovatelská 
praxe neustále potýká s prostorově nevhodným sociálním zázemím, které nám často komplikuje ošetřovatelskou 
péči o pacienty s rizikem pádu v základních otázkách ošetřovatelské péče. Oceňuji, že zpracování této 
problematiky by mělo osvětlit reálný stav prostorového uspořádání ošetřovacích jednotek s ohledem na riziko 
pádu pacientů. Vzhledem k zaměření práce musela studentka proniknout i do jiných oblastí, jako je např. 
legislativa či technické normy. Studentka si položila základní výzkumné otázky, které se týkají přítomnosti 
nevhodných prvků, které zvyšují riziko pádu v koupelnách a toaletách. Na tyto otázky svým šetřením odpověděla. 
Téma shledávám jako aktuální a doporučuji výsledky šetření publikovat.  

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Studentka pracovala samostatně a aktivně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně reagovala 
na připomínky, které následně zapracovala. Studentka se v problematice orientuje. Je patrný zájem o zvolenou
problematiku. V seznamu literatury uvádí 30 literárních zdrojů, a to domácích i zahraničních publikací, včetně
elektronických zdrojů. Po odborné stránce studentka volila validní zdroje, které přímo souvisejí s tématem 
bakalářské práce.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

3

Předložená práce je kvantitativním výzkumem, který v některých oblastech má kvalitativní charakter. Studentka
si v úvodu práce stanovuje cíl, který se jí podařilo splnit.
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje problematice pádů a 
požadavkům na prostředí nemocničních koupelen a toalet. Oceňuji, že studentka využila jako oporu legislativní 
doporučení a technické normy. 
V praktické části práce studentka prokázala, že je schopna nastavit správnou metodologii šetření. Podařilo se jí 
nalézt vhodnou míru mezi praktickým pohledem sestry a technickým pojetím pro posouzení rizikovosti sociálních 
prostor na odděleních. Studentka se zaměřila na tři akreditované nemocnice v jednom kraji ČR, kdy sledovala 28 
koupelen a 28 toalet. Práce je doplněna nezbytnou obrazovou dokumentací. Současně oceňuji organizační 
schopnosti pro zajištění tohoto šetření, kdy studentka oslovila manažery a techniky příslušných nemocnic.  
Zajímala se o otázku rekonstrukce pracovišť atp. Studentka dodržela eticko- právní požadavky, kladené na tento 
typ studie. Pro sběr dat byl vytvořen vhodný záznamový formulář tak, aby sledování rizikových prvků ve všech 
prostorách bylo jednotné. Výsledky, které vyplynuly při zpracování dat, jsou umístěny v grafech. Grafické 
zpracování dat by si zasluhovalo bohatší slovní komentář a obecně hlubší analytický rozbor zjištěných dat. 
Diskuse je podána spíše jako závěrečné shrnutí výsledků, nikoliv jako konfrontace zjištěného oproti technicko-
legislativním požadavkům či porovnání s jinými pracemi podobného zaměření. Téma práce by si zasloužilo 



v budoucnu hlubší zpracování např. v podobě technických měření osvětlení či tření podlahových krytin atp. Toto 
pojetí však přesahuje požadavky kladené na studijní program ošetřovatelství v bakalářském stupni vzdělání.
Studentka prokázala, že je schopna nastavit metodologii výzkumného šetření, výzkum realizovat a zjištěná data 
zpracovat. Toto pojetí bakalářské práce přesahuje požadavky, které jsou kladené na úroveň bakalářských prací 
na 3. LF. Studentka pracovala dlouhodobě, usilovně a systematicky.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

4

Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování 
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce je přehledně strukturována. Rozsah práce 
odpovídá požadavkům. Práce obsahuje 124 stran a 13 příloh. Studentka odkazuje na použité zdroje v textu a 
uvádí souborný seznam literatury. Citační norma byla dodržena. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Dá se říci, že oddělení, která prošla rekonstrukcí, jsou ve vztahu k pádu 
pacientů v koupelnách či toaletách bezpečnější? 

Narazila jste na některá technická úskalí svého šetření?
Je legislativa dostatečně jasná v otázce uspořádání ošetřovacích jednotek 
nemocnic?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
11.6.2015

Podpis:
Mgr. Renata Vytejčková

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


