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

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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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. Každý
zdravotník i nezdravotník má svoji představu o tom, co sestra dělá nebo by dělat měla, ale existuje
poměrně málo písemných informací o tom, co sestra skutečně dělá. Práce přináší nejen velmi zajímavé
výsledky, ale i podněty pro další výzkum.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala velmi samostatně. Ke zpracování teoretických východisek využila české prameny,
které správně citovala a uvedla v seznamu použité literatury. V teoretické části rozebrala problematiku
práce na interním oddělení, hlavní ošetřovatelské problémy pacientů, kteří jsou tady hospitalizovaní i
příčiny chybějící péče. Považuji to za velmi dobré východisko pro empirickou část práce i s drobnou
výtkou, že se příliš opírala o učebnice pro SZŠ.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka provedla pilotní výzkum zaměřený na identifikaci činností, které spadají pod termín
„ošetřovatelská péče“ na standardním lůžkovém oddělení interního typu. Pro sběr dat použila
etnografický přístup – pozorovala a zaznamenávala činnosti sestry v několika směnách v celkovém
rozsahu 30 hodin přímého pozorování a časovou náročnost jejich provedení. Identifikovala 3 okruhy
činností, které dále obsahují 17 dílčích činností. Všech 17 činností detailně popsala i s uvedením času,
který sestra těmito činnostmi ve směně strávila. Zjistila, že sestra dělá jenom to, co musí. Z 12ti
hodinové služby stráví rozhovorem a edukací pacienta a jeho blízkých pouhých 30 minut. Nikola
uvádí, že takto vytížená sestra nemůže plnit svoji jedinečnou funkci, jak ji definuje V. Henderson, a já
s ní plně souhlasím.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi dobrá 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 řešení pracovní zátěže sestry na interním oddělení, aby se mohla
více věnovat pacientům.

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

