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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
.
Problematika terminální ileostomie autorku oslovila již během praxe na Klinice transplantační
chirurgie v IKEM. Možnost a následná zkušenost bezprostřední péče o pacienta po tomto
chirurgickém výkonu ji motivovala k následnému zpracování. Zvolila originální způsob
zaměření na danou problematiku, neboť ve své práci porovnává kazuistiky se shodným
operačním řešením, avšak podle dvou hodnotících modelů. Jedním z nich je model Funkčních
vzorců zdraví, druhým je model Biomedicínský.
2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka práci zpracovala samostatně, od počátku je zřejmá jasná představa. V teoretické
části jsou kvalitně zpracovány vztahující se informace z oblasti anatomie a fyziologie i
indikace a technika založení terminální ileostomie.
Vzhledem k tématu práce autorka využila nepříliš obsažný seznam použité literatury, čítající
11 citovaných knižních zdrojů, včetně jednoho zahraničního.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného
textu
Teoretická část je zpracována přehledně a vztahuje se k dané problematice.
V praktické části se autorka věnuje popisu osobní anamnézy a prvních hospitalizačních dnů,
zvolila tři aktuální ošetřovatelské problémy. Velice kladně hodnotím diskuzi, v níž autorka
porovnává svoji práci se dvěma obdobnými pracemi, týkající se pacientů s ileostomií.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava
3
práce, dodržení publikační normy

Body
celkem

Bakalářská práce obsahuje 51 stran a přílohy. Jazyková úroveň bakalářské práce je standardní,
grafické zpracování je jednoduché.
Publikační normy jsou dodrženy.
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Dobře
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová"
položka
Více jak jedna "nulová" položka

