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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou, která je v současné době velmi aktuální.
Nejen v odborných kruzích, ale i v politických debatách se diskutuje o nadměrné zátěži sester, která je
mimo jiné způsobena i zvyšujícími se administrativními požadavky na dokumentaci ošetřovatelské
péče. Práce přináší nejen velmi zajímavé výsledky a podněty pro další výzkum, ale jako delke může
sloužit i jako studijní materiál pro výuku sester.
2

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

Autorka pracovala velmi samostatně. Ke zpracování teoretických východisek využila aktuální české
prameny, které správně citovala a uvedla v seznamu použité literatury. Teoretická část je zpracována
jako východisko pro empirickou část. Od obecného úvodu plynule přechází k dokumentaci používané
na standardním oddělení a detailně ji popisuje. Považuji to za velmi cenné východisko pro empirickou
část práce – pro zjištění obsahové, časové a organizační složky dokumentování ošetřovatelské péče
sestrou.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka provedla pilotní výzkum zaměřený na identifikaci časové náročnosti dokumentování
ošetřovatelské péče. Pro sběr dat použila etnografický přístup – pozorovala a zaznamenávala činnosti
jedné sestry v několika směnách, a časový rozsah jejich náročnost na interním oddělení malé
nemocnice. Zaměřila se především na činnosti, které souvisejí s dokumentací. Identifikovala 5 okruhů
činností, kdy sestra „píše“ a detailně je popsala a interpretovala. Pro lepší porozumění do příloh
doplnila konkrétní formuláře. Velmi významné je zjištění, že sestra tráví téměř polovinu pracovní doby
zapisováním.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Výborná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Oceňuji, s jakým zaujetím a pílí studentka pracovala.

Otázky k
obhajobě:

Možnosti redukce administrativní zátěže sester u lůžka.

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
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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

