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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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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 60ti letou pacientku,
která byla přijata na interní JIP s diagnózou akutní infarkt myokardu, který byl komplikován
plicním otokem s nutností invazivní plicní ventilace. Jedná se o komplexní ošetřovatelskou
problematiku, kde aktivní role sestry, podpora, trpělivý a empatický přístup měl pro nemocnou velký
význam.
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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 se
snažila o vytvoření bezpečného základu, ze kterého by mohla vycházet v ošetřovatelské části, a to se jí
velice dobře podařilo. Čerpala ze současné české literatury, použila i cizojazyčné zdroje, vše správně
citovala i bibliograficky uvedla v seznamu literatury. Zpracovala velké množství informací, z textu je
patrné, že autorka danou problematiku velmi dobře zná a dokáže ji vysvětlit.
Ve 2.kapitole jsou uvedeny podrobně informace z celého pobytu pacientky v nemocnici – tyto údaje
brala v úvahu při zpracování krátkodobého plánu péče.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

V ošetřovatelské části autorka jako model pro ošetřovatelskou péči zvolila model základní
ošetřovatelské péče Virginie Henderson. Ošetřovatelská anamnéza je podrobná a získané informace
umožňují formulaci klíčových problémů. Ošetřovatelské diagnózy jsou sestaveny správně, řazeny
logicky s ohledem na priority péče. Autorka uvádí 7 ošetřovatelských problémů, k nim formuluje
realistické a měřitelné cíle. Plán péče je komplexní a je formulován tak, aby se skutečně dal
realizovat. Z celé ošetřovatelské části je zřejmé, že autorka se v této problematice výborně orientuje a
klíčové oblasti péče dokáže jednoznačně určit a zpracovat. Mám velkou radost, že autorka dokázala do
suchého textu bakalářské práce dostat i sesterské srdce (s.51 „Pacientku bylo nutné uklidnit,

pohladit ji po ruce a nespěchat na ni, protože ze všeho byla plačtivá.“), a tím jednoznačně
projevila, že rozumí prioritám ošetřovatelské péče a že jejím krédem je péče orientovaná na
potřeby nemocných.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi dobrá jazyková, stylistická i grafická úroveň. Rozsah práce odpovídá požadavkům na
bakalářské práce. Publikační normy dodrženy.
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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

