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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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Bakalářská práce řeší problematiku diagnostiky, klinického obrazu a následné péče u novorozence s intrauterinní
či porodní asfyxií. Autorka práce se zaměřila na následnou ošetřovatelskou péči u novorozence od drogově
závaslé matky. Úspěšnost léčby spočívá v časné diagnostice a individuálním přístupu v péči o novorozence.
Zvolené téma je určitě aktulní i přínosné v neonatologické praxi.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Teoretická část je psána přehledně s využitím dostupné literatury. Autorka práce se v této části zabývá tématem
spíše z lékařského pohledu, chybí zde přístup ošetřovatelský. Praktická část práce je prezentací ošetřovatelského
přístupu s velice podrobně popsanými úkony u novorozence. Je vidět zájem o danou problematiku a nadšení z
práce s novorozenci. Pro zpracování bakalářské práce bylo použito dostatečné množství literárních titulů i
elektronických zdrojů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Odborný text je zpracován přehledně, v dostatečném rozsahu. V práci se objevují tabulky k dovysvětlení či ke
shrnutí tématu. Doplnění textu o tabulky hodnotím kladně. V praktické části postrádám podrobnější rodinnou
anamnézu v souvislosti s tématem práce. V případové studii autorka práce popisuje jednotlivé úkony během pěti
ošetřovatelských dní u konkrétního novorozence. Zde se v textu zbytečně objevují pasáže, které se opakují a jsou
opomíjeny podstatné informace.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Členení práce je vhodné, srozumitelné. Teoretická část práce navazuje na část empirickou. Po obsahové i
formální stránce vyhovující s občasným výskytem chyb – např. vyvarování se nevhodného formátování textu do
odrážek vzhledem k rozsahu práce, v určitých pasážích chybí odkazy na díla, z nichž autorka citovala a nevyužitý
číselný odkaz pomocí horního indexu v začátku práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jakou důležitost přikládáte rehabilitační péči u novorozence s perinatální asfyxií?
Můžete popsat nějakou situaci, která Vás překvapila během péče o novorozence z případové
studie?
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

