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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 dialyzační léčby je velmi aktuální.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně. Použila informace ze 43 zdrojů, z české i zahraniční odborné literatury i
internetových zdrojů.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 68 letého pacienta, který byl přijat 3
z důvodu zhoršeného stavu na chirurgickou JIP.
V kazuistické části vychází studentka z modelu Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu
odebrala 3. den po přeložení pacienta na ARO. Dále zaznamenává 6 dní hospitalizace nemocného na
tomto oddělení. Jako klíčové oš. problémy si stanovila riziko infekce z důvodu zavedených invazivních
vstupů a dále se věnovala samostatné kapitole riziku vzniku komplikací z důvodu zavedeného
hemodialyzačního katétru. V dlouhodobé péči popisuje průběh hospitalizace až do propuštění pacienta
do rehabilitačního centra. Závěr je věnován diskusi.
Celkově je práce velmi dobře zpracována. Autorka dobře propojuje své teoretické znalosti a zkušenosti
sestry.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Práce má celkem 54 stran a 2 přílohy.

Je psána jasně, přehledně.

V práci se vyskytuje několik
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Body
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překlepů. Dále postrádám uvedení zdroje např. na str.14,15, 32. Někde naopak jsou uvedené 2 způsoby
zápisu zdrojů. V seznamu zkratek některé zkratky chybí.
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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

