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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovává aktuální téma AIM, v diskusi zajímavým způsobem srovnává postupy, které 
uplatňuje v péči o pacienty s těmi, které jsou doporučované v současné ošetřovatelské literatuře. 

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

3

Studentka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou. Seznam literatury obsahuje celkem 31 
titulů, z toho 2 cizojazyčné. Vytknout lze skutečnost, že více než 50% titulů je starších 5 let.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Z práce je patrné, že autorka problematiku péče o pacienta s AIM velice dobře zná a dokáže 
vystihnout zásadní ošetřovatelské problémy. Pečlivě popisuje péči o pacienta na ARO, získané údaje 
týkající se biologických parametrů zpracovává v tabulkách, přiložila obrazovou dokumentaci. 
V diskusi k argumentaci využívá výsledky epidemiologické studie prováděné na pracovišti. 
  

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce obsahuje 68 stran textu a 12 stran příloh. U obrázků a tabulek jsou uvedené zdroje, v textu 
autorka odkazuje na použitou literaturu. Text vykazuje drobné nedostatky v podobě nesprávné 
interpunkce a nečetných překlepů. 
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Otázky k 
obhajobě: Jaké jsou zásady péče o pacienta, který je analgosedován?

Hodnocení celkem: Kvalitní práce, která dokazuje teoretické znalosti a praktické zkušenosti autorky 
v péči o pacienty s AIM.

Datum:
18.6.2015

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


