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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 činností sestry koordinátorky na CPIK
FNKV. Jedná se o aktuální problematiku. Centrální příjem je poměrně nový prvek v organizační
struktuře nemocnice. CPIK FNKV patří k nevytíženějším pracovištím nejen v Praze, ale možná v celé
ČR. Koordinace činností je pro provoz CPIK naprosto zásadní. Na žádost vedení 1. Interní kliniky
proběhlo pilotní šetření se zaměřením právě na činnosti sestry koordinátorky – jedná se o práci
originální.
2

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

Autorka pracovala samostatně. Musela věnovat velké úsilí nalezení relevantní literatury. Přestože
centrální příjmy fungují ve velkých nemocnicích už několik let, odborné literatury na toto téma
v českém jazyce mnoho není. Zahraniční, zejména anglické, odborné prameny pomohly stanovit
základní teoretický rámec. Autorka všechny prameny správně citovala a uvedla v seznamu použité
literatury. Teoretická část je zaměřena přímo na problematiku akutního příjmu a CPIK FNKV včetně
obrazové dokumentace. Je zpracována jasně, stručně a výstižně. Poskytuje velmi dobrý základ pro
porozumění role sestry koordinátorky.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka provedla pilotní výzkum zaměřený na identifikaci činností, které provádí sestra koordinátorka
na Centrálním příjmu interních klinik FNKV. Na tuto část se pečlivě připravila, zajistila si souhlas
pracoviště i vedení nemocnice. Při sběru dat postupovala systematicky. Nejasnosti pak doplnila
rozhovory se sestrami na CPIK. V analytické části identifikovala 3 základní okruhy činností sestry
koordinátorky, detailně je popsala a vždy uvedla i s konkrétními příklady a následně zpracovala
graficky. Jedná se o velmi cennou část práce, která je nezpochybnitelná a umožňuje vhled do situace
sestry koordinátorky i manažerům, kteří se na CPIK denně nepohybují. V diskuzi předkládá návrhy na
řešení některých problémů organizace a koordinace.
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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,
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Otázky k
obhajobě:

Možnosti a zaměření dalšího výzkumu činností zdravotníků na CPIK
Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně
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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

