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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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V předložené práci autorka zpracovala téma submandibulárního abscesu a kazuistiku pacienta
se submandibulárním abscesem. Jedná se o onemocnění měkkých částí obličeje a v okolí
čelisti, které je velmi častou komplikací neošetřených zubů s gangrénou zubní dřeně. Tomuto
onemocnění není věnována značná pozornost a zpracování ošetřovatelské péče o takového
pacienta považuji v dostupných literárních údajích za raritní.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka v teoretické části shrnula všechny dostupné poznatky o kolemčelistním zánětuabscesu, podrobně se věnovala příčinám a komplikacím zánětu a především chirurgické léčbě,
která je u tohoto onemocnění nejdůležitější. V další části práce se pak zaměřila na
ošetřovatelský proces konkrétního pacienta a detailně zpracovla jak anamnézu, tak
krátkodobou i dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Autorka bakalářské práce dostatečně
zpracovala literaturu, která je v současné době dostupná, neboť mnoho zdrojů na toto téma
není.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Autorka si zvolila velice obtížné téma, které vyžaduje hlubší odborné znalosti ve
stomatochirurgickém oboru. Při dostupnosti tak malého množství literárních zdrojů, se jí
podařilo ve své práci prokázat dobrou orientaci v dané problematice a práci systematicky a
logicky rozčlenit.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Práce splňuje svým obsahem, rozsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci.
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celkem

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. S jakými příznaky přichází pacient s akutním kolemčelistním zánětem do
zdravotnického zařízení?
2. Jaké informace při edukaci pacienta považujete za důležité?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

Podpis:
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MUDr. Jindřich Kubasta

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

