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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Autorka si pro zpracování práce zvolila aktuální téma péče o hemodialyzovaného pacienta. Kromě biologických
aspektů péče se zaměřila zejména na psychosociální aspekty života pacienta s chronickým onemocněním ledvin.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka práci v průběhu zpracování konzultovala, doporučení vedoucího ohledně zpracování ošetřovatelského
plánu akceptovala. Doporučení se týkala zejména struktury ošetřovatelské části, formulace ošetřovatelských
diagnóz a cílů. Bylo nutné vedení při práci s literaturou, správné uvádění zdrojů v textu.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Ošetřovatelský plán odráží znalost problematiky, studentka dobře vystihla potřeby pacienta a formulovala cíle a
intervence, které odpovídají současné praxi.
Z práce je evidentní, že tam, kde se autorka opírá o literaturu, nemá problém se správnou formulací. V těch
částech textu, kde se snaží o vlastní rozbor problému, se ovšem pojetí textu mění. Patrné je to zejména v části
nazvané Stres na dialýze, kde nepříliš čistě a jasně formulované věty snižují výpovědní hodnotu jinak dobře
zvoleného tématu, ze kterého je patrný zájem o pacienta. Přínosem je podrobně popsaný proces hemodializace
z pohledu sestry.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Rozsah práce i grafická úprava odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Hodnotu práce ovšem
snižují překlepy a chyby v pravopise (například převonění str. 26intravasculární str. 26,ledvinou nedostatečnost
str. 29, procedůra, vtahy str. 53); nepřesné hierarchické členění odstavců, například na str.27; špatně volené pády
- poslech příjemné hudbu (str. 42); časté chyby v interpunkci.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Autorka zvolila téma, které dobře zná z vlastní praxe. Ošetřovatelský plán je
zaměřen na předcházení rizik a zvyšování kvality života pacienta na dialýze.
I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
1. Vysvětlit obsah tabulky na straně 36 a její význam pro práci sestry na
pracovišti hemodialýzy
2. Jak může sestra pomoci pacientovi adaptovat se na náročnou životní
situaci?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: velmi dobře
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* 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

