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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Karolína Šimsová 
s názvem: Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního klienta

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 16 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

5 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

30 

5. Celkový počet bodů 76 

Návrh otázek k obhajobě

1. Jaké osobní ochranné pomůcky by autorka doporučila členům zdravotnické záchranné služby při
zásahu u předpokládaného HIV pozitivního pacienta?

2. Splnila jste cíle své práce?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Autorka věnovala svoji práci tématu "Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního pacienta".

Problematiku popisuje autorka v druhé kapitole. Teoretická část svým rozsahem a informacemi vyhovuje
bakalářské práci. V páté kapitole se autorka zaměřuje na polo-strukturované rozhovory s pěti respondenty.

V diskuzi se autorka opakuje. Nejpatrnější je to v  případě otázky postavení HIV pozitivních pacientů v
českém zdravotnictví, kde prakticky kopíruje z části práce s rozhovory. Také se zmiňuje, že respondenti
nehovořili o způsobu nakládání s biologickým materiálem. Avšak v rozhovorech s respondenty tato otázka
nezazněla.

V práci je rušivé opakované používání slova velmi a výskyt předložek a spojek na konci řádků. Objevují se v
práci také slovní obraty, které nejsou vhodné pro bakalářskou práci. Např. na straně 20 "...mu po této
stránce také nepřidávají", či na straně 35 "...rozhodně není na vysoké úrovni a už vůbec není stoprocentní".
Dále autorka občas nepoužívá správnou terminologii, pojem sestřička nepatří do bakalářské práce.

Rozsah práce vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.
       

Jméno a příjmení: Ing. Hana Fládrová, DiS.
Organizace: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o.
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