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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autor se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 83 letého pacienta
přijatého opakovaně na ARO s respiračním selháním na podkladě ARDS. Jedná se o složitou
problematiku, ale autorovi se podařilo určit a velmi dobře popsat klíčové problémy ošetřovatelské
péče.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autor si podobu případové studie postupně zpřesňoval. Velice oceňuji, že při přípravě klinické části
čerpal ze současné české i zahraniční literatury a neomezil se pouze na učebnice, ale pracoval i
s relevantními časopiseckými zdroji, které správně citoval i bibliograficky uvedl v seznamu literatury.
Zpracování teoretických východisek v klinické části jasné, stručné a srozumitelné. Informace o
pacientovi a průběhu hospitalizace s.20-25 dokumentují, že toto je oblast, ve které se autor práce
pohybuje s přehledem - je patrné, že pacienta dobře znal - uvádí zásadní informace, které pak lze dále
rozpracovat v ošetřovatelské části.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V ošetřovatelské části autor zvolil pro ošetřovatelskou péči model Virginie Hendersonové. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o těžce nemocného který podstupoval náročnou léčbu, kdy bylo nutné zabývat
se základními potřebami, považuji to za dobré rozhodnutí. Přehled ošetřovatelských diagnóz jasně
demonstruje význam problémově orientovaného způsobu myšlení pro kvalitní ošetřovatelskou péči.
Jednotlivé problémy jsou formulovány správně, cíle péče jsou realistické a měřitelné, plán intervencí a
popis realizace ošetřovatelské péče jsou zpracovány velmi dobře a ukazují, že autor práce zvládl
metodu ošetřovatelského procesu na velmi dobré úrovni.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Body
celkem

Průměrná jazyková, stylistická i grafická úroveň. V příloze požadované záznamy ošetřovatelské péče.
Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Možnosti zavedení konceptu bazální stimulace v péči o kriticky nemocné
na ARO.
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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

