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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 4

Autorka zpracovává kazuistiku pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin, popisuje, jak nemoc ovlivňuje 
kvalitu života pacienta.

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

4

Studentka pracovala sama, práci konzultovala pouze jednou. Klinickou část zpracovala přehledně, logicky, 
s porozuměním patofyziologickým faktorům i současným léčebným postupům. V práci má dostatečné množství 
odkazů na použitou literaturu.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Na práci oceňuji jak velmi pěkný souhrn výsledků vyšetření uvedený v závěru klinické části, tak velmi pečlivě 
zpracovanou ošetřovatelskou anamnézu. Z údajů, které studentka od pacienta získala, je patrné, že se jí podařilo 
navázat dobrý vztah a získat pacientovu důvěru. Ošetřovatelské diagnózy jsou jasně formulované, vystihují 
aktuální potřeby pacienta. Cíle jsou formulovány konkrétně, jsou reálné. Z popisu realizace ošetřovatelské péče 
je patrné, že studentka zná a aplikuje zásady bezpečné péče.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 3

Grafická úprava i rozsah práce splňují požadavky kladené na bakalářskou práci. Studentka píše kultivovaným 
jazykem. Práce vykazuje drobné nedostatky v podobě nesprávného používání tečky za číslem (str. 23), překlepů 
(například transtoralální – str. 26), občasného nesprávně umístěného interpunkčního znaménka, či opakovaně 
chybně psané jméno Marjory Gordonové (str. 35).

B
o
d
y 

c
e
lk

e
m

  

15



Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Velmi pěkná práce, zpracovaná zcela samostatně, se zájmem o dobro 
pacienta. 

Otázky k 
obhajobě:

1. Kromě bagatelizace, jaké další obranné mechanismy může sestra 
pozorovat u pacientů s chronickým onemocněním?

2. Jaké komunikační dovednosti potřebuje studentka ošetřovatelství
k tomu, aby se jí podařilo získat důvěru pacienta a souhlas ke 
spolupráci při zpracování bakalářské práce?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
7. 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




