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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 identifikace rizik medikačního pochybení v ošetřovatelské 
péči. Toto téma je vybráno vhodně, neboť studentka zde provázala své farmaceutické a ošetřovatelské vzdělání a 
zajímavý pohled na problematiku. Toto téma shledávám jako aktuální, neboť riziko medikačního pochybení je 
stále živou otázkou zejm. v oblasti systémového nastavení prevence. Volba tématu splňuje požadavky kladené na 
zpracování bakalářské práce v programu ošetřovatelství na 3. LF UK v Praze.

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. 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 adekvátní množství literárních zdrojů, a to domácích i celou řadu 
zahraničních publikací, včetně elektronických zdrojů a legislativních norem. 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…

4

Předložená práce je kvantitativním šetřením. 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 farmakologii. Popisuje co je 
léčivo, lékové formy atp. Věnuje se praktické a doporučované formě pro bezpečné uložení léčiva v nemocnici, 
uvádí zásady správného podání léčiva, označení rizikových skupin léků. Dále popisuje doporučenou cestu 
likvidace léčiva, věnuje se faktorům ovlivňujícím medikační pochybení, kompetencím zdravotnických pracovníků 
k aplikaci léčiv, prevenci medikačního pochyben, hlášení nežádoucí události a následkům medikační chyby.  V 
praktické části práce studentka prokázala, že je schopna nastavit správnou metodologii šetření. Podařilo se jí 
propojit praktické zkušenosti a teoretické souvislosti, což prokázala např. při zaměření jednotlivých položek 
v dotazníku. Studentka se zaměřila na postupy prevence rizika medikačního pochybení v pěti pražských 
akreditovaných zdravotnických zařízeních, kde oslovila jak standardní oddělení, tak oddělení intenzívní péče. 
Informace byly zaznamenány do archu a následně pomocí jednoduchých statistických operací zpracovány a 
výsledky prezentovány v podobě grafů. V diskusi studentka konfrontuje svá zjištění s doporučenými postupy pro 
bezpečné podávání léků ve zdr. zařízeních. Toto pojetí bakalářské práce splňuje požadavky, které jsou kladené na 
úroveň bakalářských prací na 3. LF. 

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

3



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. Studentka odkazuje na použité zdroje v textu. Citační norma byla dodržena s drobnými 
výhradami. Nestandardně jsou vedeny elektronické zdroje pod obrázky. Práce nenese známky plagiátu.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Z čeho jste vycházela při stanovení hypotéz? 
Jak je řešena otázka generické substituce sestrou ve sledovaných 
akreditovaných zařízeních?
Podařilo se Vám zjistit, zda je bezpečnější předpis medikace v tištěné nebo 
elektronické formě? Jak se na výhody/nevýhody díváte Vy sama?
Podařilo se Vám najít tuzemský výzkum podobného zaměření?
Konfrontovala jste své výsledky s jinou prací? 

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
2.9.2015

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


