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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
Téma ošetřovatelské péče o pacienta po amputaci dolní končetiny je stále aktuální.
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2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně, připomínky respektovala. Použila velké množství především domácích
zdrojů a několik zahraničních zdrojů.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 69 letého pacienta, který podstoupil 4
vysokou amputaci PDK.
Teoretická část je přehledně a dobře zpracovaná. Praktická část začíná lékařskou a ošetřovatelskou
anamnézou. V ošetřovatelské části vychází autorka z modelu M. Gordon. Průběh hospitalizace je
podrobně zpracován. Dále se autorka zaměřila na dva oš. problémy - riziko pádu a riziko bolesti.
Oby problémy jsou velmi pečlivě a obsažně teoreticky zpracované. Závěr tvoří diskuze, seznam
literatury, seznam zkratek, tabulek, obrázků a jedna příloha. Autorka množství teoretických vědomostí
umí propojit s praxí. V dané problematice se velmi dobře orientuje.
.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
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Body
celkem

Bakalářská práce má 57 stran a 1 přílohu. Formální, jazyková, stylistická úroveň je velmi dobrá.
V práci se nachází jen minimum drobných překlepů a stylistických nepřesností. Publikační normy byly
dodrženy. Turnitin ukázal shodu 14% v oblasti formálních úprav.
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Jak se sestra může podílet na prevenci pádu pacienta?
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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

