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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika transplantací se stává s pokrokem medicíny stále aktuálnější. Neustále dochází k rozšiřování
indikačních kritérií k provedení transplantací
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka prokázala schopnost samostatné práce s literaturou a orientaci v problematice, která není příliš běžná
V práci je uveden dostatečný počet citací, které jsou vhodně zvolené ve vztahu k problematice. Publikace jsou
recentní a zahrnují i jeden zahraniční zdroj.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

V obecné části jsem nalezl několik drobných nepřesností, které však souvisí s obtížným tématem, které si autorka
zvolila. S problematikou transplantací orgánů se většina zdravotníků za celý profesní život příliš často nepotká.
Nicméně tyto drobnosti neubírají práci na celkové srozumitelnosti a kvalitě.
V praktické části mi chyběla kontinuita průběhu hospitalizace (popisováno 5 ošetřovatelských dní během
11denní hospitalizace), ale je to dáno možností přítomností autorky u lůžka pacientky a práce, kterou autorka
nemůže ovlivnit.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Práce obsahuje všechny podstatné náležitosti. Obsah práce si zaslouží samostatnou stranu. Zvýšila by se tím
přehlednost a urychlila orientace v textu. Laboratorní výsledky v praktické části by bylo vhodné pro přehlednost
zapsat do jedné tabulky a tím by byl i zřejmý trend v laboratorních. V kapitole 6.5 „Ošetřovatelské problémy“
by bylo pro přehlednost vhodné alespoň 1 větou zdůvodnit jaké z ošetřovatelských problémů si autorka vybrala
a proč. Na několika místech je na konci jedné strany nadpis kapitoly/podkapitoly a text na druhé straně.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Autorka si zvolila obtížné a málo popisované téma ošetřovatelské péče po
transplantaci jater. Velice kladně hodnotím zájem autorky o další osud
pacientky, o čemž svědčí ještě další dvě setkání s pacientkou po skončení
praxe v IKEM (po 6 měsících a po 18 měsících od transplantace).

Otázky k
obhajobě:

Proč jste si zvolila právě tak obtížné téma ke své bakalářské práci?

Hodnocení celkem:
Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a
DOPORUČUJI ji k obhajobě
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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

