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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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Problém preeklampsie a komplikací s ní spojených je stále aktuální problém a práce přináší ucelený a aktuální
pohled na problematiku z pohledu ošetřujícího personálu.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka práce prokázala dostatečnou schopnost práce s literaturou a prameny jakož i schopnost vlastního
vhledu do problému na příkladu konkrétní pacientky v rámci její ošetřovatelské erudice

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka práce zpracovala teoretickou část nadstandartním způsobem, přičemž dokázala na vybrané látce
adekvátní schopnost určení podstatných teoretických údajů, které jsou však nezbytné i pro její kvalifikovanou
práci v rámci ošetřovatelského procesu u pacientek s touto diagnózou.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální úroveň práce je na velmi slušné úrovní a požadovaný rozsah a normy byly 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

