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vedoucí prúce

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

Aktuálnost prob|ematiky, originalita práce

Autorka se zabývá ošetřovatelskou péčí o novorozence s diagrózou polycy.stické ledviny. Téma je zpracováno
formou případové studie. Polycystické onemocnění ledvin se řadímezi dědičné choroby.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přeh|ed
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka prokáua|a schopnost pracovat s literaturou, ěerpá zdomácích i zahraničních zdrojů. Získané údaje
použila v teoretické i praktické části bakalrářské práce.

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Teoretická část je zpracověna přehledně a srozumitelné. Yycház1 z anatomie ledvin, zabyvá se problematikou
polycystického onemocnění ledvin a popisuje perinatální období vývoje. V praktické části popisuje komplexní
oŠetřovatelskou péči po dobu 5 dnů. Zaměřuje Se na ošetřovatelské potřeby.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodĚení publikační normy
Jazyková a stylistická uroveň bakalrířské práce je průměrná. Rozsah bakalářské práce odpovídá stanoveným
požadavkům.
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Poznámky,
dop!ňky
posuzovatele:

otázky k
obhajobě: Jaká byla spolupráce s maminkou dítěte v souvislosti s koiením?

Byla dostateěně edukoviána o technice správného koiení?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Ve|mi dobře

Datum:

Podpis:

* nehodÍcÍ se vymažte nebo škrtněte

Doporuěená k|asifi kace ce!kového hodnocení
BODY KLASIFIKACE

Poznámka

í3 a více VÝborně Minimálně dva bodv v každé poloŽce

9  aŽ12 Ve|mi dobře Minimálné ieden bod v kaŽdé poloŽce

6 a ž 8 Dobře Maximálně možná iedna "nulová,, položka

5 a méně Newhověl Více iak iedna,,nulová', položka


