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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autorka se v bakalářské práci věnuje problematice ošetřovatelské péče při aplikaci transuzní terapie.
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. V části výzkumné bylo dosaženo
relevantních výsledků, teré jsou náležitým způsobem prezentovány. Metodiku zpracování kvalifikačních prací
autorka nedodržela rozložením textu na stránkách 60, 61, 63, 64. Tento nedostatek nemá vliv na výsledky a
zpracování výzkumné části bakalářské práce.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1.V čem spatřuejte příčinu, že znalosti sester o postupu ABO testu a znalosti o potransuzních treakcích jsou
neuspokojivé?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Dne: 22.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

~Podpis oponenta práce
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