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Případný stručný komentář:  

Teoretická část práce výstižně shrnuje poznatky o transfuzním lékařství. Kapitoly na sebe navazují  

a veškerý text souvisí se sledovanou problematikou. Teoretickou část práce hodnotím jako velmi 

zdařilou. 

 

V praktické části velmi oceňuji vytvoření kontrolního listu jakožto hlavního výzkumného nástroje.  

S kontrolním listem studentka velmi dobře pracuje i při analýze výsledků.  Kontrolní list byl vytvořen 

dle Doporučeného postupu pro podávání transfuzních přípravků, proto se může lišit od směrnic  

a postupů konkrétních nemocnic. Drobné nedostatky shledávám v metodice práce, kde chybí zmínka  

o vzdělání respondentů, které je u této problematiky zásadní. V průzkumné otázce č. 1 má studentka dvě 

hodnotící kritéria (aktivní identifikaci a kontrolu náramku). Pro kvalitnější analýzu dat, by bylo vhodné 

tato kritéria rozdělit do dvou otázek. 

 

Práce obsahuje drobné stylistické a gramatické chyby, které však nesnižují její hodnotu. Studentka  

od začátku spolupracovala velmi dobře a na konzultace chodila řádně připravená. 
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