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V hodnocení využijte slovn í vyjádření s respektováním charakteru a zaměř ení práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Onemocně ní označ ené diagnózou O14.2 – HELLP syndrom je velmi závažn ým ž ivot ohrožu jícím stavem, se
kterým se v porodnictví mů žeme setkat. Narů stající poč et císařských řezů provádě ných v Č R klade stále vyšší
nároky na práci ošetřovatelského personálu na jednotlivých oddě leních.. Z tě chto pohledů považuji téma
bakalářské práce za velmi aktuální a vhodné, a to jak z hlediska ošetřovatelského, tak lékařského.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahranič ních literárních pramenů
Autorka práce prostudovala literaturu uvedenou v bakalářské práci v dostateč né míře, při provádě ní vlastního
ošetřovatelského procesu u pacientky s HELLP syndromem úzce spolupracovala s celým zdravotnickým
personálem, který o danou pacientku peč oval. Dle sdě lení autorky pravidelně konzultovala zpracování
bakalářské práce jak s vedoucí práce, tak i odborným konzultantem.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů , odborného textu
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Vzhledem k dosavadní praxi autorky na oddě lení anesteziologie a resuscitace byla pro ni péč e o pacientku po
operaci bě žno u rutinní záležitostí. Problematiku HELLP syndromu nastudovala dostateč ně a zodpově dně
zpracovala získaná data.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň , rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržen í publikač ní normy
Bakalářská práce s názvem „Ošet řovatelská péč e o pacientku s HELLP syndromem“ splň uje parametry zadané
ústavem ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, a to ve všech poža dovaných úrovních.
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Poznámky,
doplň ky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě :

1 – Spatřujete lékařskou a ošetřovatelskou péč i o pacientku E.M. za
dostateč nou, nebo máte k ně kterým č ástem zdravotní péč e výhrady?
2 – Jaká znáte bě ž ná opatření a vyšetření, která mohou napomoci vč asnému
odhalení této nemoci č i jejímu předcházení?

Hodnocení celkem: Doporuč uji - nedoporuč uji práci k obhajob ě :
Bakalářská práce je zpracována peč livě a na dobré odborné úrovni, proto
doporuč uji tuto práci k obhajobě .
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