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Aktuálnost problematiky, originalita práce

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně. V teoretické části autorka popisuje v první kapitole fyziologického novorozence,
ve druhé kapitole se bez uvedení logické návaznosti na kapitolu předchozí zabývá problematikou tuberózní
sklerózy. V textu odkazuje na českou i zahraniční literaturu.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
V praktické části autorka popsala stav dítěte a formulovala čtyři ošetřovatelské problémy, přičemž zejména u 2
prvních tří problémů je možnost ovlivnění problému sestrou velmi sporná, veškerá popisovaná péče spočívá
především v monitoraci stavu dítěte a sledování parametrů vitálních funkcí. Při popisu teoretické podstaty
problémů doplňuje informace, které se týkají zejména onemocnění samotného, jeho projevů a diagnostiky.
V dlouhodobém plánu péče autorka popisuje průběh hospitalizace dítěte, včetně provedených vyšetření a jejich
výsledků. V dalších kapitolách uvádí dlouhodobá doporučení“ pro plán péče o dítě, která ordinuje, vyhodnocuje
a dlouhodobě sleduje lékař. Oceňuji autorčin zájem o psychosociální problematiku péče o matku nemocného
novorozence. V přílohách postrádám formulář ošetřovatelské anamnézy a škály používané při hodnocení stavu
novorozence.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, dodržení
publikační normy
Práce má 61 stran textu, 2 strany příloh. V přílohách fotografie, které nijak významně nedoplňují specifičnost
3
zpracovávané problematiky. Text vykazuje množství stylistických nepřesností a chyb v interpunkci, nesprávné
skloňování (např. na str. 16). Nejednotné psaní jména autora Gomez/Gómez.
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Body
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11

Otázky k
obhajobě:

1. Jaká je role sestry v edukaci a podpoře rodičů dítěte, které se narodí s diagnózou
tuberózní skleróza?
V čem se tato péče liší od péče o rodiče zdravých
novorozenců?
2. Jaké specifické škály či modely se používají při posouzení stavu
novorozence sestrou?

a potřeb

Hodnocení celkem: Práci doporučuji k obhajobě.

Datum:

11. 6. 2020

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

