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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
.

0-4
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Autorka se zabývá problematikou invazivní léčby čelistních onemocnění. Téma zvolila na
základě zkušeností v zaměstnání.

2

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

Seznam literatury obsahuje minimální počet citovaných zdrojů – 10.
Jedná se pouze o české zdroje, není použita žádná zahraniční literatura.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Jako vedoucí práce jsem konzultovala s autorkou pouze třetinu praktické části bakalářské
práce. Více se mnou autorka nekonzultovala.
Ošetřovatelskou část kazuistiky pacienta zpracovala podle modelu M. Gordonové.
V krátkodobém ošetřovatelském plánu stanovila 7 aktuálních ošetřovatelských diagnóz a 5
potencionálních diagnóz.
Podle mého názoru lze některé diagnózy spojit (např. dg. Riziko infekce z důvodu operační
rány a dg. Riziko infekce z důvodu zavedení CŽK).
Některé ošetřovatelské cíle nejsou zcela k pochopení (např. zvládnout způsoby, jak překonat
problémy s dýcháním, str.46)
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Bakalářská práce obsahuje 67 stran a 21 příloh.

Body
celkem

Text nemá jednotnou úpravu, na některých stranách působí nepřehledně (např. str.52.)
Odstavce nejsou blokově zarovnány. Vyskytují se překlepy a výpadky textu (např. str.49, 66)
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Otázky k
obhajobě:

Z jakého důvodu jste zvolila do dlouhodobého ošetřovatelského plánu
diagnózu – Nauzea, zvracení z důvodu anestezie, spolykané krve a foetoru
ex ore ?
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