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Vedoucí práce  

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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Autorka zpracovává problematiku komplikací diabetu mellitu u 61leté pacientky. Velkou část práce zaujímají 
poznámky o tomto onemocnění, konkrétní problém pacientky, retinopatii, zpracovává v menším rozsahu.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Autorka práci konzultovala, připomínky k odbornému textu zapracovala. Při zpracování odborného textu se 
opírala o české literární prameny.  

3

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

Ošetřovatelský plán je zaměřen na aktuální problémy pacientky související s hospitalizací a zdravotním stavem. 
Práce vyžadovala několik konzultací k ujasnění formulace ošetřovatelských diagnóz a cílů, studentka 
spolupracovala a připomínky vedoucí práce akceptovala, Ošetřovatelské diagnózy odrážejí potřeby pacientky, 
cíle jsou formulovány konkrétně, v realizaci je dobře popsána péče o pacientku. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

2

Práce má celkem 76 stran, z toho ošetřovatelská část 22 stran plus přílohy. Kromě nesprávné interpunkce je 
jazyková a stylistická úroveň dobrá. Grafická úprava odpovídá, pouze na stranách 39 – 41 by bylo vhodné text 
více rozčlenit, aby byl čitelnější. Nedostatky vykazuje obsah práce, na stranách 50 a 57 autorka uvádí názvy 
kapitol, které se v textu nevyskytují. Na tento jev byla opakovaně upozorněna.  Drobné nedostatky vykazuje 
rovněž seznam literatury v podobě nevhodné grafické úpravy a nesprávně uvedeného zdroje č. 17.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Předložená práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 

Otázky k 
obhajobě:

1. jaká je role sestry v prevenci komplikací souvisejících se zavedením 
očního implantátu?

2. zásady komunikace s pacientem, který má poškození zraku

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:
3.6.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




