POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Monika Hlavatá

Vedoucí práce:

Mgr. Lenka Gutová, MBA

Název práce:

Ošetřovatelská péče po hemikorporektomii na jednotce ARO

Autor posudku:
(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

Mgr. Lenka Gutová,MBA,
3. LF UK - ÚO, lenka.gutova@uvn.cz, 602362089
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka zvolila ke zpracování bakalářské práce kasuistiku pacienta po náročné a devastující operaci,
v podmínkách českého zdravotnictví zcela ojedinělé. Práci hodnotím jako originální.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka prokázala schopnost samostatného zpracování problematiky ošetřování pacienta po
operačním zákroku ojedinělého typu. Seznam použité literatury odpovídá popisovanému
tématu.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Obsahem ošetřovatelské části je vlastní ošetřovatelská péče o pacienta po hemikorporektomii. Autorka
použila k odebrání ošetřovatelské anamnézy model Virginie Henderson k 8. dni pobytu resp. k 7.
pooperačnímu dni. Na základě ošetřovatelské anamnézy stanovila 9 aktuálních ošetřovatelských
diagnóz včetně 5 diagnóz v rámci dlouhodobého plánu péče. Autorka stanovila k formulovaným
ošetřovatelským diagnózám cíle, plány, popsala realizaci a zhodnotila efekt poskytnuté péče. Autorka
prokázala, že se v problematice identifikace potřeb a plánování péče dostatečně orientuje. V závěru se
autorka věnuje edukaci pacienta a zabývá se psychosociálními aspekty navazujícími na aktuální stav
ošetřovaného.
4

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

Bakalářská práce je napsána v rozsahu 63 stran textu a 10 příloh. Vzhledem k rozsahu práce považuji
obsah klinické a ošetřovatelské části za vyvážený. Publikační norma byla dodržena.
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--

Otázky k
obhajobě:

1. Identifikujte závažná rizika v průběhu poskytování péče.
2. Vysvětlete důležitost edukace před propuštěním v návaznosti na
popisovanou kasuistiku.

Hodnocení celkem:
Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
Výborně
Datum:

Podpis:

16. 6. 2014
Mgr. Lenka Gutová

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

celkem
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