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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se věnuje ve své bakalářské práci zajímavé problematice z pohledu sesterské péče a popisuje důležitost
jak rehabilitačního ošetřování u pacienta s abdominoplatiskou, tak péči v oblasti psychiky. Velmi pěkně je
napsaná teoretická část, zvláště zajímavá je část týkající se historického kontextu..
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Kazuistická práce je čtivá, přehledná, autorka pracuje s 27mi literárními zdroji. Dopodrobna se věnuje popisu
sesterských činností 1. – 3. pooperační den a důležitosti edukace pacienta v pooperačním období a při
propuštění do domácího ošetřování.

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

1

Autorka uvádí v kapitole Oštřovatelký problém, že“… vybrala jsem si dva hlavní body Vnímání zdravotního
stavu, aktivity k udržení zdraví a Aktivita a cvičení“, v následujícím textu bych tedy očekávala podrobnější popis
těchto problémů v obecnější rovině. Popis jednotlivých komponent modelu Gordonové týkající se konkrétní
pacientky je pěkně zpracován.
Očekávala bych komentář k hodnocení pomocí škál, zvláště škly soběstačnosti, která byla měřena několikrát.

4

Chybí uvedení lékových skupin u podávaných léků
Informace o stravování se v popisu rozchází: pacientka byla zklamaná ze stravy x podávaná strava jí chutnala.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Na titulní straně je chybně uvedeno místo studia - Ústav pro péči o matku a dítě, občasné gramatické chyby a
stylistické chyby (nohami, v leže, ve zdravotnické zařízení, máslíčko, pacientka byla poučeno apod.).
Informovaný souhlas se jménem pacientky nemá být součástí práce. Chybí uvedení zdroje u tabulky Riziko pádu.
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Navštívil pacientku nutriční terapeut a jaká byla edukace této pacientky
ohledně stravy?
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Poznámka

13 a více
9 až 12
6 až 8
5 a méně

Výborně
Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl

Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

