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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta před totální endoprotézou
kyčelního kloubu. Předložená práce je formou kvalitativního výzkumu, který přináší podrobný pohled
na zkoumanou problematiku, zároveň popisuje a porovnává jednotlivé rozdíly v předoperační péči o
pacienta, který přichází k plánované operaci a pacienta přijatého s akutní indikací. Originalita a přínos
práce spočívá především ve velmi podrobném popisu konkrétních ošetřovatelských problémů a na ně
navazujících ošetřovatelských intervencí.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka pracovala samostatně, využila dostatečný počet konzultací, na které byla vždy pečlivě
připravena. Autorka pro bakalářskou práci použila dostatečný počet zdrojů, čerpala z odborných
publikací, periodik, i ze zahraničních zdrojů.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Teoretická část práce je zpracována přehledně a čtenáři přináší dostatečný úvod jak do problematiky
totální endoprotézy kyčelního kloubu, tak obecné předoperační přípravy pacienta. V praktické části
autorka k identifikaci ošetřovatelských problémů využívá ošetřovatelský model Marjory Gordon, na
který logicky navazuje popisem jednotlivých ošetřovatelských intervencí a rolí sestry.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Kontrola Turnitinem ukázala 25% shodu, která byla z 17 % tvořena shodou s přílohami práce, tedy
ošetřovatelskou anamnézou a hodnotícími škálami, které jsou převzaty z odborné literatury správně
citovány. Bez těchto příloh je shoda 8%. Práce splňuje formální, grafické, jazykové a stylistické
požadavky na bakalářskou práci. Publikační norma byla dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jak hodnotíte spolupráci/komunikaci multidisciplinárního týmu v případě
pacientky, která byla přijata plánovaně a pacientky přijaté akutně?

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

Podpis:

10. 9. 2020
Mgr. Anna Vojáčková

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

