POSUDEK BAKALÁ SKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Jana Švandová

Vedoucí práce:

MUDr. Dagmar Chalupová

Název práce:

Dárcovství krve – možná rizika a prevence

Autor posudku:

(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

MUDr. Dagmar Chalupová
Transfuzní a hematologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Dagmar.chalupova@nemocnicekolin.cz
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte

V hodnocení využijte slovní vyjád ení s respektováním charakteru a zamě ení práce

Body

0-4

1

2

Aktuálnost problematiky, originalita práce
Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku dárcovství krve s vlastním výzkumem
orientovaným na motivaci mladých lidí dávat bezplatně krev. Práce tak přináší výsledky nového
dotazníkového šetření, které autorka statisticky vyhodnotila, shrnula jeho závěry a navrhla kroky 4
vedoucí k podpoře bezplatného dárcovství krve. Uvedené téma je velmi aktuální. Vzhledem k tomu, že
v posledních letech vzniká spousta komerčních odběrových center, vidí autorka právě v bezplatném
dárcovství krve bezpečnost transfuzních přípravků a krevních derivátů.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a p ehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Vzhledem k rozsáhlé rešeršní části uvádějící jak historický vývoj oboru, tak i současný stav znalostí v
oblasti transfuziologie včetně uvedení transfuzních přípravků a krevních derivátů prokázala autorka
práce vynikající orientaci v problematice zpracovávaného tématu. Použitá literatura odpovídá práci
zaměřené na problematiku dárcovství v České republice.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autorka se v praktické části své bakalářské práce zaměřila na průzkum informovanosti a motivaci
mladých lidí z hlediska dárcovství krve. Výsledky dotazníkového šetření statisticky zpracovala,
přehledně graficky znázornila a vyvodila z nich odpovídající závěry, které byly využity k návrhu
opatření a postupů pro získání nových bezplatných dárců krve.
Autorka pracovala samostatně, dílčí postupy pravidelně konzultovala a splnila zadaný cíl práce.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Ve své bakalářské práci autorka uvádí nejprve rozsáhlou rešerši ke zpracovávanému tématu, dále
formuluje cíle práce a metodiku využitou k přehlednému zpracování výsledků dotazníkového šetření, 4
které v závěru hodnotí a navrhuje nové postupy a opatření vedoucí k motivaci mladých lidí darovat
krev. Práce je tak odborně a formálně dobře zpracována. Svým rozsahem odpovídá požadavkům
bakalářské práce včetně úrovně grafického znázornění výsledků výzkumu a použité literatury a dalších
zdrojů.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
ř až 12
Velmi dob e
6 až Ř
Dob e
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

