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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
Studentka se ve své práci zabývá problematikou oš. péče u nemocného po plastice předního 4
zkříženého kolenního vazu. Jedná se o velmi častou operaci v ortopedii.

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně. Při zpracování práce užívala domácí literaturu i internetové zdroje.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4
Studentka Kateřina Mifková se ve své bakalářské práci zabývá ošetřovatelskou péčí o 31 letého
nemocného, který byl hospitalizován na ortopedii z důvodu plánované operace předního zkříženého
kolenního vazu. V ošetřovatelské části se věnuje charakteristice ošetřovatelského procesu a užívá
model M. Gordonové. Autorka si stanovila k prvnímu pooperačnímu dni 2 aktuální a 3 potencionální
oš. diagnózy. Dále práce obsahuje dlouhodobý plán péče, psychologickou část, edukaci. Závěr tvoří
souhrn , seznam použité literatury, seznam zkratek, přílohy.
Oš. diagnózy, cíl, plán péče jsou jasně formulovány. V realizaci a hodnocení se věnuje autorka všem
položkám.
Celkově je práce přehledně, jasně zpracována. Autorka dobře propojuje teoretické poznatky s praxí. V
dané problematice se velmi dobře orientuje.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Bakalářská práce obsahuje 57 stran a 4 přílohy. Je psána stručně, přehledně. Z hlediska formálního
při přepisování práce došlo k několika gramatickým překlepům např. str. 24, 25,45
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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

