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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika obezity je velmi aktuálním tématem, vzhledem ke vzrůstajícímu počtu obézních
nemocných v populaci. Studentka se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 39 letého muže, který
podstoupil biliopankreatickou diverzi.
2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně. Použila informace z odborné literatury, časopisů a internetových zdrojů
českých i zahraničních.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 39 letého pacienta, který byl přijat 4
z důvodu obezity k biliopakreatické diverzi.
V kazuistické části vychází studentka z modelu Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu
odebrala 1. den hospitalizace. Dále zaznamenává 8 dní hospitalizace nemocného.
Jako klíčové oš. problémy si stanovila riziko vzniku TEN a riziko vzniku infekce v místě chirurgického
výkonu. V další části práce se věnuje dlouhodobé péči a diskusi.
Celkově je práce velmi dobře zpracována. Popisuje přehledně danou problematiku.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Práce má celkem 56 stran a 1 přílohu. Je psána jasně, přehledně, stručně. V práci se vyskytuje několik
drobných překlepů.
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Jaké stravovací zásady, postupy musí pacient dodržovat po této operaci?
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