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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovala případovou studii pacienta, který prožil příhodu akutní aortální disekce. V diskusi zajímavě 
pojednává o problematice léčby bolesti a porovnává své postřehy s výsledky kanadské studie.  

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

4

Studentka pracovala samostatně. Práci průběžně konzultovala, ale vyžadovala jen minimální vedení. Prokázala 
schopnost vyhledat relevantní zdroje, v literatuře se dobře orientuje. Seznam literatury obsahuje 35 titulů, z toho 
6 zahraničních.  

3

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

Poznatky z literatury studentka zapracovala jak do teoretické části, tak do části praktické, která je zaměřena na 
ošetřovatelskou péči. Po pečlivém shrnutí průběhu hospitalizace a podrobné ošetřovatelské anamnéze autorka 
označila tyto základní ošetřovatelské problémy: léčba bolesti, riziko pádu, péče o operační ránu. Problémy 
detailně analyzuje, z popisu péče o pacienta je jasné, že dokáže poskytovat péči na vysoké odborné úrovni.
  

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

Práce obsahuje 65 stran textu a 13 stran příloh včetně obrazové dokumentace. Rozsahem přesahuje požadavky
kladené na bakalářskou práci.
U publikace s názvem Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení je mylně uveden jako autor David Marx, který 
je autorem předmluvy. Jako autor je v knize uvedena společnost Joint Commission Resources.
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Otázky k 
obhajobě: Jaké mýty o léčbě bolesti mohou ovlivňovat kvalitu života pacientů po operaci AD?  

Co je možné v této souvislosti udělat pro zlepšení kvality života pacientů.

Hodnocení celkem: Práce je velmi kvalitní, je možné doporučit k publikaci v odborném časopise. Doporučuji 
k obhajobě.

Datum:
19.6.2015

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


