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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 se týká problematiky ošetřovatelské péče o pacienta s implantovanou mechanickou srdeční
podporou, který je hospitalizovaný na pracovišti, kde autorka pracuje. Jedná se o zajímavé a aktuální téma.
Mechanické srdeční podpory jsou v dnešní době standardní metodou léčby pacientů s pokročilým srdečním
selháním. Jedná se tedy o aktuální a originální téma.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka je danou problematikou orientovaná, což dokazuje především zpracováním praktické části bakalářské
práce.
Seznam literatury obsahuje 21 citovaných zdrojů – včetně dvou zahraničních.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Teoretická část je zpracována přehledně, obsahuje všechny informace, které se týkají zvoleného tématu.
V praktické části je podrobně zpracována ošetřovatelská péče po překladu z oddělení ARO.
Za nedostatek považuji pouze to, že autorka nestanovila žádný ošetřovatelský problém ačkoliv je všechny
v praktické části zmiňuje. I tak práci obsahově považuji za zajímavou a kvalitní.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
4
Bakalářská práce obsahuje 55 stran a přílohy. Rozsah práce je přiměřený. Jazyková a grafická forma práce je
dostačující.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Co Vy osobně považujete za nejvíc náročné při ošetřování pacientů
s mechanickou srdeční podporou?
Jakým způsobem probíhá edukace pacientů s implantovanou mechanickou
srdeční podporou?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
výborně
Datum:

8. 6. 2020

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

