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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Studentka si pro svoji bakalářskou práci zvolila kazuistiku mladé pacientky po bariatrické operaci
s komplikacemi, které vyústily ve Wernickeovu encefalopatii a zásadně ovlivnily kvalitu života mladé pacientky.
Práci hodnotím jako originální. V rámci prací v bakalářském programu Ošetřovatelství na 3. LF se jedná o
ojediněle vyskytující se problematiku.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka pracovala samostatně. Využila adekvátní množství konzultací, kdy adekvátně reagovala na
připomínky. V problematice péče o pacientku s výše uvedenou diagnózou se orientuje. V seznamu literatury
uvádí 29 zdrojů. Byly využity zahraniční zdroje. U některých zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu, nenacházím
jejich využití a odkaz v textu.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

3

Studentka se v ošetřovatelské péči o bariatrického pacienta orientuje. V průběhu konzultací jsem zaznamenala
spoustu praktických postřehů. Vzhledem k délce hospitalizace shledávám její adekvátní shrnutí. Studentka pro
zpracování ošetřovatelské části volila přiléhavě dva ošetřovatelské problémy, které přímo souvisí s péčí o danou
pacientku. V ošetřovatelské části např. v části péče o NGS někdy nalézám obecná nekonkrétní vyjádření, např.
co se týče časové délky zavedení sondy atp. Studentka uvádí, že prostudovala standardy ošetřovatelské péče
týkající se zavedení nazogastrické sondy z několika nemocnic. Tyto standardy jako zdroj nejsou uvedeny
v seznamu literatury. Uvedení konkrétních informací by jistě prohloubilo vhled do problematiky. V části péče o
pacientku s deficitem soběstačnosti pozitivně hodnotím pravidelné přehodnocení soběstačnosti. Naopak trochu
postrádám hlubší vhled do psychosociální problematiky, která je jistě s deficitem soběstačnosti u takto mladé
pacientky zásadní. Celkově hodnotím zpracování vybraných ošetřovatelských problémů, v rámci bakalářské
práce, za dostatečné.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Formální a grafické zpracování práce odpovídá požadavků. Nacházím pouze drobné nedostatky např. v obsahu.
Práce je psána čtivým jazykem a rozsah práce je adekvátní. Práce nenese znaky plagiátu.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Zajímavá problematika. Pro požadavky bakalářské práce zpracování
adekvátní. Spolupráce se studentkou dobrá.
Co bylo příčinou komplikace, která přivedla pacientku 25 dní po původním
výkonu znovu do nemocnice? Dalo se této komplikaci nějak zabránit?
Jak sama pacientka vnímala deficit soběstačnosti a celkově svůj stav po
plánované operaci vzhledem k věku?
Jaká je prognóza stavu pacientky?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím jako zdařilou.
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* 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

