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Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

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

9 

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

35 

5. Celkový počet bodů 92 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

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

Studentka podává ve své bakalářské práci ucelený pohled na současné možnosti řešení akutní pooperační
bolesti v klinických podmínkách. Teoretická část je věnována problematice bolesti, podrobně je zpracována
zejména část možností diagnostiky bolesti.
Přínosem praktické části je kvalitativní sonda do praxe několika jednotek intenzivní péče pomocí reálných
kazuistik. Na nich studentka ukázala, jakým způsobem lékaři, ale i nelékařské zdravotnické profese, k
problematice pooperační bolesti přistupují.
Volba pacientů se shodnou diagnózou byla záměrná, tak, aby jednotlivé postupy mohly být porovnány,
event. byla zjištěna případná problematická místa v procesu diagnostiky a řešení bolesti a mohl být navržen
optimální postup. Studentka nejen, že čerpala z dokumentace, z pozorování a rozhovorů, ale sama se na
ošetřovatelské péči podílela, což lze považovat za formu akčního výzkumu.
Jistě lze ocenit, že se studentka nezalekla náročného administrativního postupu při získávání
informovaných souhlasů v jednotlivých zdravotnických zařízeních a práci, i přes časovou tíseň, dokončila ve
stanoveném termínu. Úprava práce splňuje základní formální náležitosti a stanovený cíl práce byl splněn.     
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