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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
.
Autorka si zpracované téma vybrala na základě svých profesních zkušeností. Zvolila
originální způsob zaměření na problematiku a následné porovnání předoperační ošetřovatelské
péče pacientů před totální endoprotézou kyčelního kloubu, u nichž je odlišná časová indikace
k chirurgickému výkonu.
2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka práci zpracovala samostatně, od počátku je zřejmá jasná představa a profesionální
úhel pohledu. V teoretické části jsou dobře zpracována předoperační vyšetření a zobrazovací
metody, popis obecné charakteristiky onemocnění, diagnostika, druhy endoprotéz a
komplikace daného chirurgického výkonu.
Ke zpracování autorka využila dostačující seznam použité literatury, čítající 25 citovaných
zdrojů. V seznamu jsou dominantní knižní tituly.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného 2
textu
Teoretická část je zpracována přehledně a vztahuje se k dané problematice.
V praktické části je zvolena kvalitativní forma výzkumu s využitím přímého pozorování a
popisu. Identifikace ošetřovatelských problémů je kvalitně zpracována dle modelu Marjory
Gordon.
V praktické části si studentka stanovila dva cíle - porovnání ošetřovatelské předoperační péče
u chirurgického výkonu na základě úrazu a výkonu plánovaného. Druhým cílem bakalářské
práce je posouzení aktuálních ošetřovatelských problémů jednotlivých pacientů a role sestry
při jejich řešení. Oba cíle jsou naplněny, ovšem sledovaný vzorek klientů je malý a chybí
konkrétní instrukce, které by bylo možné použít v praxi.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava
2
práce, dodržení publikační normy
Bakalářská práce obsahuje 37 stran a přílohy.

Body
celkem

Jazyková úroveň bakalářské práce je standardní, grafické zpracování je jednoduché.
Publikační normy jsou dodrženy. Vytýkám očíslované stránky příloh.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky
obhajobě:

V čem spočívají specifika ošetřovatelské péče u pacientů po totální
endoprotéze kyčelního kloubu?
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Dobře
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová"
položka
Více jak jedna "nulová" položka

