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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou role anesteziologické sestry při podávání
celkové anestezie. Jedná se o aktuální téma, které se opakovaně řeší na konferencích ČSARIM i na
úrovni MZ ČR, ale ke kterému existuje jenom málo dat.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně. Vzhledem k její anesteziologické erudici dobře chápala odbornou
problematiku a dokázala určit relevantní odbornou literaturu. Ke zpracování teoretických východisek
využila nejen aktuální české prameny, ale i zahraniční zdroje, které správně citovala a uvedla
v seznamu použité literatury. Teoretická část je zpracována tak, že ji lze okamžitě použít jako výukový
materiál pro sestry nastupující na anesteziologii.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka provedla pilotní výzkum zaměřený na identifikaci činností, které sestra provádí v souvislosti
s podáváním celkové anestezie, a také na identifikaci situací, kdy lékař nebo sestra opouštějí operační
sál. Pro sběr dat použila etnografické přístup. Identifikovala 8 okruhů činností, které velmi detailně
popsala a interpretovala. Významný je popis situací, kdy sestra zůstává s pacientem na sále bez
anesteziologa.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Možnosti a zaměření dalšího výzkumu činností anesteziologické sestry
v souvislosti s podáváním celkové anestezie
Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně
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6.5.2018

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
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

