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Slovní hodnocení práce:

Předkládaná bakalářská práce je členěna na 2 hlavní části. Část klinickou (s. 8 - 24) a část věnovanou
ošetřovatelské problematice (s. 25 - 42). Rozsahem práce tak autorka hraničně naplňuje minimální požadavek na
stanovený rozsah bakalářských prací.V kapitolách teoretické části autorka ve stručnosti popisuje problematiku
onemocnění štítné žlázy (anatomicko-fyziologický úvod, etiologii, projevy onemocnění, přehled vyšetřovacích
metod a diagnostiku a dále možnosti terapie). Problematika je v jednotlivých kapitolách práce zpracována
přehledně, nicméně z mého pohledu velmi povrchně, což je možné konstatovat také o zpracování praktické části
práce.
V praktické části práce se autorka zaměřila na problematiku ošetřovatelské péče o pacienta po
plánovaném, nekomplikovaném operačním výkonu: hemithyreoidectomii. Praktická část práce je zpracována
pomocí modelu M.Gordonové k prvnímu pooperačnímu dni. Autorka v krátkodobém ošetřovatelském plánu
stanovuje 4 ošetřovatelské diagnózy. Zpracování intervencí, především pak vlastní realizaci a hodnocení péče
považuji však za velmi stručné a obecné. Na obecné úrovni bez dílčí konkretizace je zpracována např. diagnóza
č. 2. Problematika psychosociální a problematika edukace jsou prezentovány jako samostatné kapitoly, avšak
jsou zpracovány v textu v rozsahu jedné max. dvou stran.
K obsahové i odborné stránce práce nemám zásadnějších výhrad, avšak nemohu než konstatovat, že se
jedná o průměrnou úroveň práce.
Práce je doplněna seznamem zkratek a obsahuje odkaz na 2 přílohy. Seznam odborné literatury čítá celkem
12 titulů, pouze knižního charakteru.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
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2.

V práci se zmiňujete o prevenci TEN, můžete prosím tuto problematiku přiblížit konkrétněji?
Jaké konkrétní hodnotící a měřící techniky byly použity u tohoto pacienta v rámci realizace 1. fáze
ošetřovatelského procesu?
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