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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Studentka si zvolila jako téma práce ošetřovatelskou péči u pacienta po hemikorporektomii. Jedná se o raritní
výkon nejen v podmínkách naší republiky, ale i v evropském a celosvětovém měřítku, tedy lzde práci posuzovat
jako velice originální a zároveň aktuální. Téma není jinde téměř vůbec zpracovávno.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně a vyhledala si potřebné informace nejen z literatury, ale (což hodnotím obzvláště
kladně), i od veškerého personálu, který byl zainteresován v provedení tohoto výkonu )osobně, fotodokumentace,
dokumentace lékařská, nelékařská). Většina literatury byla ze zahraničí, což bylo jistě náročné na zpracování.
Problematika je pojata komplexně a čtenář se dozví v souhrnném díle vše důležité o problematice.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Získané údaje byly zpracovány citlivě bez zkreslení informací a interpretovány adekvátně povaze práce. Po
odborné stránce není námitek.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Po formální stránce je práce zpracována velice kvalitně, rozsah je adekvátní cíli práce. Grafika včetně obrazové
dokumentace velmi dobrá.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Bez dalšího, doporučuji k obhajobě.
1. Jaké problémy lze u pacienta po hemikorporektomii očekávat v
psychosociální oblasti?
2. Jaké postupy je nutno uplatnit v prevenci dekubitů, specifika u pacienta po
hemikorporektomii.
3. Setkala jste se s nutností 12 svodového EKG záznamu u pacienta?
Specifikujte zvláštnosti u pacienta po hemikorporektomii.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:

Podpis:

V Praze dne 15.6.2014
MUDr. Jan Fulík

* 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

