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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Téma práce je aktuální s ohledem na častý výskyt tohoto poranění.

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

4

Autorka pracovala samostatně. Využívala informace z odborné literatury, internetových zdrojů a vlastní 
zkušenosti z ošetřování nemocných s daným poraněním.

3

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

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 47 letého nemocného se zlomeninou bederního 
obratle. V ošetřovatelské části užívá Model funkčního zdraví M.Gordonové. K druhému dni hospitalizace si
stanovila 4 aktuální a 2 potencionální ošetřovatelské diagnózy. Na str. 37 je jiné pořadí oš. diagnóz než  v další 
části práce. Na str. 38, 41 a 37 není formulace oš. diagnóz zcela totožná. Oš. dg. číslo 2 na str. 37 by mohla být 
obohacena o poruchu soběstačnosti i v oblékání. Cíl, plán péče, realizace jsou dobře stanovené. Realizace na 
str.43 by mohla být podrobněji zpracována. Závěr práce tvoří dlouhodobý plán péče, zhodnocení psychického 
stavu a edukace. Autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje. Dobře propojuje teoretické poznatky 
s praxí.

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

2

Bakalářská práce má 55 stran a 1 přílohu. Z hlediska formálního se v práci nachází několik překlepů např. str. 
38, 41, 42 a též  v seznamu použité literatury je několik formálních nepřesností. Na str. 8 a  12 je nepřesnost 
v citaci. Také internetový zdroj by měl být spíše uveden pod názvem „Jiné zdroje“. Seznam zkratek není úplný.
Chybí např. zkratky ze str. 17, 18. Příloha „Ošetřovatelský záznam“  také není úplný a  nemá uveden zdroj.
Z hlediska  stylistické úrovně je práce velmi hezky zpracována. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky 
k obhajobě: Jak probíhala rehabilitace nemocného a jaká zde byla úloha sestry.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
19. 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




