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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma je aktuální, vysoce společensky závažné. Teoretická a klinická část jsou detailně
rozpracovány, zajímavě popsány ošetřovatelské techniky na příkladu vybraného
pacienta.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Problematika onemocnění a selhání ledvin a terapie je popsána na úrovni teoretické i
klinické. Následuje část s konkrétním popisem onemocnění a ošetřovatelské péče na
příkladu vybraného pacienta. Fakta úvodní a klinické části jsou podložena odkazy
zdroje, převažují odkazy na nedávno publikovaná, aktuální data.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Autorka s přehledem popisuje jak teoretickou část (týkající se morfologie a funkce
močového systému), tak i klinické aspekty onemocnění ledvin vedoucí k ledvinnému
selhání, ošetřovatelská část je podložena vlastními zkušenostmi. Celkově svědčí práce o
vysoké úrovni autorky a jejího pracoviště.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Po jazykové a stylistické stránce je práce výborně zvládnutá, překračuje doporučený
rozsah pro bakalářskou práci, s dobře doloženými fakty a odkazy, respektující
publikační normy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Práce je velmi přehledná, detailní, zahrnující moderní trendy a
poznatky.

Otázky k
obhajobě:

Jaký ošetřovatelský postup byl zvolen u vybraného pacienta cíleně na
AVF?
Proč byly zvoleny relaxační techniky právě u tohoto konkrétního
pacienta?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Jednoznačně doporučuji práci k obhajobě.

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