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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá zlomeninou  hlezna, která patří  k velmi častým zlomeninám. 

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 odborné literatury i 
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 32 letou nemocnou, která byla přijata 
k operační revizi levého hlezna pro otevřenou dislokovanou zlomeninu.
V kazuistické části vychází studentka z lékařské anamnézy a z oš. anamnézy. Ošetřovatelskou 
anamnézu odebrala 1. pooperační den a užila model M. Gordonové. Přestože zjišťovala základní škály, 
výsledky nejsou v anamnéze interpretovány.
Dále autorka popisuje 7 dní hospitalizace nemocné. Zde též chybí bližší vysvětlení výsledků měření. 
Přesnější informace by si zasloužila edukace o aplikaci Clexanu. Dále si autorka správně zvolila tři 
ošetřovatelské problémy. Jsou podrobně zpracovány, ale konkrétní situace nemocné a řešení jejích 
problémů není dostatečně rozpracované.
I přes připomínky, celkové zpracování bakalářské práce ukazuje, že studentka rozumí dané 
problematice, umí najít klíčové problémy, při zpracování je však v některých částech práce příliš stručná, 
heslovitá.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 52 stran a 2 přílohy. V práci je množství překlepů např. str. 5,14,16,17,18,19 atd. a 
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nedostatky jsou v odkazech i v seznamu literatury z hlediska publikačních norem. Dále postrádám 
souhlas s užitím dokumentace zdravotnického zařízení.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jak může sestra přispět ke snížení rizika pádu u nemocných?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
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