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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou oš. péče o nemocného po kardiochirurgickém výkonu. Problematika 
je velmi aktuální s ohledem na četnost výskytu ICHS.

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

Při zpracování své práce autorka pracovala samostatně. Použila informace z poměrně velkého množství 
odborné literatury a internetových zdrojů.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 61 letého nemocného, který byl přijat 
z důvodu progrese obtíží ke kardiochirurgickému řešení.
V kazuistice vychází studentka z lékařské anamnézy a ošetřovatelské příjmové zprávy příslušné 
nemocnice. Data byla odebrána v 1. den pobytu v nemocnici.
Dále podrobně popisuje průběh hospitalizace se zaměřením na hodnocení reálného stavu nemocného  
a  na oš. péči. Oš. problémy byly vhodně zvoleny. Závěr tvoří diskuse a dlouhodobý plán péče.

Celkově práce vypovídá o velkém zájmu studentky, ukazuje, že autorka se v dané problematice velmi 
dobře orientuje. Umí uplatnit své teoretické znalosti i zkušenosti v ošetřovatelské péči o nemocné po 
kardiochirurgických operacích. 
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 107 stran a 2 přílohy. Je psána jasně, přehledně s hezkou grafickou úpravou. Drobné 
překlepy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jak probíhala edukace nemocného a na které oblasti byla zaměřena?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
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