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Aktuálnost problematiky, originalita práce
1

4
Předložená bakalářská práce je aktuální a originální.
.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka užila 29 informačních zdrojů. Odbornou literaturu, časopisy, internetové zdroje, domácí i
zahraniční prameny.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Autorka se věnuje problematice bariatrických operací a zachycuje komplikace, které vznikly u 34leté 4
nemocné.
Sleduje změnu stavu pacientky, která byla přijata do nemocnice 25 dnů po této operaci pro náhlé
obtíže. V oš. části si vymezila dva aktuální problémy. Péči o nazogastrickou sondu a poruchu
soběstačnosti. Oba problémy jsou podrobně zpracovány. Oceňuji zařazení tabulek, grafů, které
zpřehledňují situaci. Jen v diskusi chybí informace, ze kterých nemocnic autorka porovnávala
standardy pro zavádění sondy.
Celkově je práce srozumitelná a daná problematika je dobře zpracovaná.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Předložená bakalářská práce má 58 stran a 1 přílohu. Je přehledně, čtivě a pečlivě napsána.
3
Obsahuje všechny požadované náležitosti. Pouze
postrádám
v seznamu zdrojů, uvedení
zdravotnické dokumentace, ze které bylo čerpáno. Drobné stylistické nepřesnosti, ale v minimální
míře. Publikační normy byly dodrženy.
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Jak probíhá mobilizace pacienta po břišních operacích?
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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

