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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
.

0-4

4

Autorku oslovilo zpracované téma v průběhu praxe vykonávané během studia. Jedná se o
problematiku specifickou a aktuální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka bakalářskou práci zpracovala samostatně. Od počátku měla o práci jasnou představu.
Pravidelně konzultovala, mé připomínky zčásti akceptovala.
Ke zpracování použila autorka dostačující seznam použité literatury. 21 citovaných zdrojů – včetně 1
zahraničního. Převažují knižní tituly.
3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Teoretická část je zpracována přiléhavě, přehledně a vztahuje se k dané problematice.
Praktická část obsahuje kazuistiku 62-leté pacientky. Autorka pečovala o pacientku od 4. pooperačního
dne. Na základě odebrané ošetřovatelské anamnézy stanovila dva ošetřovatelské problémy (rizika),
kterým se věnuje. Výhrady mám ke stanoveným intervencím. Jsou pouze obecné. Chybí konkrétní
instrukce, které by bylo možné použít v praxi.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3

Bakalářská práce obsahuje 49 stran a přílohy.

Body
celkem

Jazyková úroveň bakalářské práce je průměrná, grafické zpracování je jednoduché.
Publikační normy jsou dodrženy. Vytýkám očíslované stránky příloh.
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Poznámky,
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posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V čem spočívají specifika ošetřovatelské péče u pacientů po transplantacích?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

