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

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 4 letou pacientku
s celiakií hospitalizovanou k potvrzení či vyloučení diagnózy celiakie Jedná se o standardní
problematiku péče o nemocné dítě souvislosti s invazivním výkonem. Aktivní role sestry, podpora,
trpělivý a empatický přístup k nemocnému dítěti i k jeho rodičům pro ně představuje naději, že stav
zvládnou. Vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů s podobnými problémy je důležité, aby sestry,
které se s těmito pacienty setkávají, jim dokázaly takovou podporu poskytnout.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně, představu o zaměření práce postupně zpřesňovala. V klinické části
dokázala dobře zpracovat klíčové oblasti, na něž pak navázala v praktické ošetřovatelské části, zvláště
oceňuji podrobný popis vyšetřovacích metod. Čerpala ze současné české literatury, použila i
cizojazyčné zdroje, vše správně citovala i bibliograficky uvedla v seznamu literatury.
V části Základní informace o nemocné jsou uvedeny podrobně informace z lékařské dokumentace.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V ošetřovatelské části autorka jako model pro ošetřovatelskou péči zvolila model funkčních vzorců
zdraví M.Gordonové, který doplnila o pečlivě zpracované fyzikální vyšetření. Ošetřovatelská
anamnéza a fyzikální vyšetření poskytují dostatek informací k plánování péče zejména dlouhodobé.
Krátkodobý plán péče je zpracován pro období bezprostředně následující po gastroskopii.
Ošetřovatelské diagnózy jsou sestaveny správně, řazeny logicky s ohledem na priority péče. Autorka
uvádí 8 ošetřovatelských problémů, k nim formuluje realistické cíle. Plán péče, který je formulován
tak, aby umožnil splnění cílů, je vyčerpávající. Velmi kladně hodnotím, že si autorka dala práci
s poměrně detailním zpracováním ošetřovatelských diagnóz vztahujících se ke strachu rodičů. Správně
chápe dítě a rodiče jako nedělitelný celek zejména v oblasti psychosociální péče. Z celé ošetřovatelské
části je zřejmé, že autorka se v této problematice výborně orientuje a klíčové oblasti péče dokáže
jednoznačně určit a zpracovat.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Body
celkem

Velmi dobrá jazyková, stylistická i grafická úroveň. Rozsah práce odpovídá požadavkům na
bakalářské práce, 43 stran + bohaté přílohy. Publikační normy dodrženy.
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1. Role dětské sestry v prevenci komplikací celiakie.
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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

