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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…
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Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma péče o krátkodobé hemodialyzační katétry. Tato 
problematika je zajisté aktuální a potřebná ke zpracování.  Motivací pro zpracování této problematiky byl fakt, 
že postupy péče o hemodialyzační katétry se na různých pracovištích odlišují. Na některých pracovištích je péče 
o hemodialyzační katétry každodenní praxí, přesto často postrádáme odůvodnění jednotlivých kroků péče, které 
by se opíraly o evidence based practice. 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, který vychází z vlastní praxe studentky. 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. Oceňuji 
snahu studentky pracovat s validními zdroji, které splňují požadavky ošetřovatelských činností v rámci praxe 
založené na důkazech. 

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 výzkumným šetřením, které je zaměřené na specifikum péče o hemodialyzační 
katétry na různých typech pracovišť. 
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje anatomii a fyziologii žilního 
systému, principu hemodialýzy a  možným cévním vstupům pro hemodialýzu. Cíleně se zaměřuje na krátkodobé 
hemodialyzační centrální žilní katétry. Studentce se podařilo smysluplně rozčlenit a popsat jednotlivé oblasti 
ošetřovatelských činností vztahujících se k péči o tyto katétry, věnuje se např. možnosti odběru krve z katétru, 
převazu katétru, možnostem uzavření katétrů, antikoagulačním zátkám atp. V praktické části studentka nastavila 
metodiku získání dat, kterou zaměřila na palčivé a nejednoznačné pohledy na jednotlivé kroky péče o krátkodobé 
hemodialyzační katétry. Osloveno bylo celkem 21 pracovišť z 9 nemocnic. Studentka své sledování zaměřila na 
pracoviště, kde s hemodialyzačními katétry běžně pracují, jako jsou odd. ARO, JIP a specifická nefrologická 
pracoviště. Studentka vytvořila dotazník, jehož otázky zodpovídaly staniční sestry zastupující oslovená 
pracoviště. Získaná data studentka vyhodnotila pomocí jednoduché statistiky a uvedla v podobě grafů a tabulek 
se slovním doprovodem. V diskusi studentka konfrontuje svá zjištění s doporučeními, zejm. zahraničními.  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…
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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. Psána čtivým 
jazykem. Rozsah práce odpovídá požadavkům. Studentka odkazuje na použité zdroje v textu. Citační norma byla 
dodržena. Práce nenese známky plagiátu. Práce má standardní rozsah stran. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jak se díváte na skutečnost, že o hemodialyzační centrální žilní katétry pečují 
zdravotničtí asistenti? 
Nalezla jste nějaké zásadní rozdíly v péči o hemodialyzační katétry mezi 
jednotlivými pracovišti?
Odklání se česká praxe v péči o hemodialyzační katétry od zahraničních 
doporučení? 
Kterou část péče o hemodialyzační katétr vy sama považujete za nejvíce 
rizikovou (z pohledu sestry)?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
19.6.2016

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


