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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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Autorka si zpracované téma vybrala na základě svého osobního zájmu a bohatých zkušeností s
pacienty upoutanými na lůžko, z důvodu imobilizace po operačním výkonu. Ve své práci, se v
rámci následné ošetřovatelské péče, zaměřila na problematiku včasné a technicky správné
mobilizace pacientky po kombinované abdominoplastice. Zvolila si pacientku z rizikové
skupiny, s ohledem na její vyšší věk, kombinovaný výkon, nadváhu a nedostatečné pohybové
zvyklosti.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka práci zpracovala samostatně a systematicky, od počátku byla zřejmá její jasná představa a
cílený úhel pohledu. V teoretické části je kvalitně zpracována historie tohoto operačního výkonu,
jeho indikace, kontraindikace i komplikace. Je zde popsáno následné hojení, anatomie břicha i
předoperační a pooperační péče a cílené zaměření práce – mobilizace pacienta. Poskytuje dobrý
základ pro uchopení zkoumané problematiky. Ke zpracování autorka využila dostačující seznam
použité literatury, čítající 27 citovaných zdrojů, včetně 4 zahraničních. V seznamu převažují knižní
tituly, dostupné též na internetu.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Studentka pracovala samostatně. Teoretická část bakalářské práce je zpracována přehledně a
vztahuje se k dané problematice.
Praktická část obsahuje kazuistiku 74-leté pacientky. Autorka se zaměřuje na péči o pacientku v
období od třetího dne hospitalizace, po dobu následujících tří dnů. Na základě odebrané
ošetřovatelské anamnézy si stanovila dva ošetřovatelské problémy, Vnímání zdravotního stavu aktivity k udržení zdraví a Aktivitu a cvičení, kterým se věnovala po celou dobu své
péče o pacientku, v souvislosti s nedílnou edukací. Cílem práce bylo upozornit na důležitost
správného vedení pacientky k fyzické aktivitě, docílení vzájemné spolupráce a zkrácení její
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rekonvalescence. Touto prací autorka zamýšlený cíl potvrdila a splnila. Závěrečná diskuse je
podpořena srovnáním s daty uvedenými v literatuře.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
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Bakalářská práce počtem 51 stran a následných příloh splňuje publikační normu. Kontrola Turnitinem
vykazuje 19% shodu. Jazyková, grafická a stylistická úroveň bakalářské práce je velmi dobrá.
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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

