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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

Problematika ICHDK a případných komplikací je stále velmi aktuální téma, které s sebou nese závažné
komplikace. Zaměření na klienta v domově pro seniory považuji za zajímavé.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka při psaní práce byla samostatná, využila dostupnou literaturu, i zahraniční literaturu. Zahraniční
zdroje vyžila dva.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Studentka práci zpracovala přehledně, práce je rozdělaná na teoretickou a praktickou část. Téma je široké, ale
kladně hodnotím, že informace jsou přehledné a dobře vybraná podstatná témata.
Ošetřovatelská anamnéza obsahuje všechny informace, bohužel tím, že je vložen do textu celý formulář, tak
v kontextu to působí nepřehledně.
Studentka si stanovila dva ošetřovatelské problémy, mají zpracovanou teoretickou i praktickou část, informace
stran pacientky jsou ale stručnější a lépe by působilo rozsáhlejší zpracování.
Vzhledem k tomu, že studentka v zařízení pracuje, tak dodala i další informace o stavu pacientky, je zajímavé
dozvědět se jaký byl stav klientky v delším časovém horizontu, bohužel je tato skutečnost nedostatečně v práci
uvedena, a může to vést k nepřehlednosti, za jakou dobu byla kazuistika zpracována.
4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Bakalářská práce má 54 stran. Seznam příloh není doložen. Seznam literatury obsahuj všechny použité zdroje,
nicméně nejsou abecedně uspořádány, což pro přehlednost lepší. V seznamu literatury chybí zdravotnická
dokumentace. Chybí souhlas s použitím informací z dokumentace.
Kontrola Turnitin 23%. Číslo je vyšší nežli je obvyklé, ale při kontrole vše v pořádku, v textu jsou přímé citace +
velká část procent je dána vložením dotazníku ošetřovatelské anamnézy do textu.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

Komplikace ICHDK jsou závažné a mohou vést až k amputaci, což byl
případ vaší klientky, myslíte si, že by v takových případech byl pro klienty
dobrý vstup psychologa, který by je dokázal těžkou situací provést?
Jaký přínos by to mohlo mít pro nemocné?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
Ano, ale nutno dodat souhlas s použitím dokumantace

Návrh klasifikace práce: chvalitebně

Datum:

16.6.2021

Podpis:

* 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

