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Ústav

ošetřovatelství

3.LF

UK,

Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Problematika ošetřovatelské péče o pacientku s HELLP syndromem se v české ošetřovatelské
literatuře zmiňuje velmi sporadicky, proto oceňuji zájem autorky zpracovat téma na základě
medicínské literatury a zkušeností z klinické praxe.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka pracovala samostatně a velmi aktivně, konzultovala klíčové problémy, respektovala
pokyny vedoucí práce a odborného konzultanta. Vycházela z aktuálních literárních pramenů u
vedených v seznamu literatury, zahraniční prameny neuvádí.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Studentka prokázala schopnost formulovat odborný problém - ošetřovatelské diagnózy na
základě dat získaných ošetřovatelskou anamnézou a posouzením stavu nemocné, cíle péče
jsou správně formulovány, plán péče odpovídá současnému stavu ošetřovatelské praxe. Vše
textově dokumentováno v přílohách. Velmi pečlivě zpracovaná edukační část.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, dodržení publikační
normy je v souladu s požadavky na bakalářské práce na 3.LF UK, grafická úprava průměrná.
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celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Výborná práce, doporučuji využít v rámci vzdělávání nelékařských
zdravotnických pracovníků (všeobecných sester).

Otázky k
obhajobě:

1. Možnosti sester v oblasti péče o psychické potřeby pacientek v souvislosti
s předčasným ukončením těhotenství.
2. Problematika týmové spolupráce při edukaci pacientky o pooperačním
režimu a péči o novorozence.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
Výborná práce. Doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:

10.6.2011

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

