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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Autorka se v práci zabývá problematikou pacienta s mentálním postižením, který trpí malnutricí. 
Řešením této situace je zavedení PEG. Po teoretickém úvodu se autorka věnuje především péči o 
pacienta v bezprostředním období po zavedení PEG, ale formuluje také dlouhodobé cíle péče.   

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

3

Studentka práci konzultovala, připomínky vedoucí práce akceptovala a zapracovala do 
ošetřovatelského plánu. V rozsáhlé teoretické části autorka podává přehled problematiky malnutrice a 
možností léčby včetně dietních opatření. V textu se studentka opírá o aktuální zdroje, využívá i 
odborných časopisů. 

3

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

Na základě pečlivě zpracované anamnézy autorka formulovala 3 krátkodobé a 3 dlouhodobé 
ošetřovatelské diagnózy. Při rozlišení dgn. autorka nepřesně označuje krátkodobý ošetřovatelský plán 
jako aktuální ošetřovatelské diagnózy, i když 2 jsou ve skutečnosti potencionální. Problémy odpovídají 
stavu pacienta. Autorka pečlivě popisuje realizaci ošetřovatelské péče i hodnocení efektivity 
provedených intervencí. Vytknout lze skutečnost, že v ošetřovatelské anamnéze uvádí kromě stavu 
pacienta také informace, které se týkají poskytované péče.    

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

3

Práce rozsahem i zpracováním odpovídá požadavkům na absolventa bakalářského studia. Obsahuje 
požadované přílohy, zdroje jsou správně citované. Práce je psaná kultivovaným jazykem, drobným 
nedostatkem je místy nesprávně používaná interpunkce. U přílohy č.1 a 9 chybí uvedení zdroje. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaký může být dopad změny prostředí při stěhování do jiného zařízení na 
chování a emocionální stav klienta?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
10. 6. 2013

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


