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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Studentka Karolína Bílá je autorkou bakalářské práce na téma ,,Znalosti všeobecných sester o krevní 

transfuzi.“ Hlavním cílem práce bylo zjištění znalostí všeobecných sester pracujících na interním a 

chirurgickém oddělení o problematice krevní transfuze a vzájemně je porovnat. Teoretická část je 

zpracována do 4 navazujících kapitol v rozsahu 17 stran. Průzkumná část má kvantitativní charakter 

v rozsahu 39 stran. Je založena na anonymním dotazníkovém šetření s prvky vědomostního testu. 

Studentka si stanovila 7 výzkumných otázek. V práci byly stanoveny tři cíle, které byly splněny. 

Analýza a interpretace dat je pěkně, přehledně zpracována. Z výsledků průzkumu studentka sepsala 

doporučení pro praxi, které bude nabídnuto vrchní sestře transfuzního oddělení, kde probíhal průzkum. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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1. Přemýšlela jste, zda byste se chtěla věnovat a rozvinout toto téma v rámci diplomové práce? 

2. Vy sama jste absolvovala dárcovství krve nebo o dárcovství do budoucna uvažujete? 
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