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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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Práce je zaměřená na ošetřovatelskou péči o pacientku po císařském řezu, který byl proveden z důvodu
preeklampsie. Autorka je vystudovaná porodní asistentka a pracuje na JIP na gynekologickoporodnické klinice. S tímto problémem se setkává stále častěji.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka zpracovala bakalářskou práci zcela samostatně. Se mnou konzultovala pouze výběr tématu.
Dále jsem obdržela až finální podobu práce s žádostí o vypracování posudku.
Seznam literatury obsahuje 23 citovaných zdrojů – včetně jednoho zahraničního.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

Ošetřovatelskou část kazuistiky je zpracována podle modelu Marjory Gordonové.
Ošetřovatelská anamnéza je odebrána v úvodních 24 hodinách hospitalizace na JIP po příjezdu
z operačního sálu . Na jejímž základě je stanoven krátkodobý plán oše. péče, zahrnující aktuální a
potenciální oše. diagnozy.
Plán ošetřovatelské péče je v rozporu s popisem průběhu hospitalizace. Autorka se např. nevěnuje
sledování bolesti, kontrole TK, příjmu a výdeji tekutin, odpadem z drénu. Dle informací z průběhu
hospitalizace pacientka dostávala i.v. – antihyperteziva, analgetika, subkutánně antikoagulancia.(str.
32) . Stanovila aktuální oše dg. – Nedostatek soběstačnosti.., Strach z pozdního nástupu laktace,
Únava.., Porucha kožní integrity…Domnívám se, že na JIP, u pacientky po císařském řezu z důvodu
preeklampsie se nultý den pečuje intenzivně o vitální funkce a je snaha o jejich normalizaci. To jsem
v autorčině oše plánu nenalezla.
U stanovených diagnoz jsou některé intervence příliš obecné (např. pečovat o hygienu na lůžku,
věnovat pozornost příznakům infekce, pečovat o PMK…). Některé oše cíle nereálné (např. zajistit, aby
operační rána nejevila známky infekce, pacientka nebude jevit známky tromboembolické nemoci).
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
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Bakalářská práce obsahuje 52 stran a přílohy.
Jazyková úroveň bakalářské práce je v normě, bez gramatických chyb a překlepů.
Publikační normy jsou 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

