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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 63ti letého pacienta
přeloženého z chirurgické JIP na ARO po operační revizi (2x) s resekcí tenkého střeva a
jejunoileoanast. side to end v těžkém stavu s nepříznivou prognózou, respirační insuficienci, oběhovou
nestabilitu, sepsi. Pacient ve velmi těžkém stavu s nepříznivou prognózou. Velmi oceňuji přehledné
zpracování pacienta s tak komplikovaným zdravotním stavem.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně a systematicky. Složité téma rozdělila do několika logických kroků,
které postupně zpracovávala. Použila dostupnou českou literaturu i internetové zdroje, vše správně
uvádí v seznamu literatury i v textu. Klinická část je zpracována jasně a přehledně – je zřejmé, že
autorka se v dané problematice velmi dobře orientuje – dokázala vyhmátnout podstatné informace, a
na ně pak dále v ošetřovatelské části navázat. Velmi oceňuji didakticky dobře zpracovanou část
zaměřenou na problematiku odpojování od ventilátoru.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V ošetřovatelské části autorka jako model pro ošetřovatelskou péči zvolila model Virginie Henderson.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pacienta, který vyžadoval UPV a následně weaning, považuji to za
dobré rozhodnutí, protože vytváří možnost se zaměřit na tento klíčový problém. Ošetřovatelské
diagnózy a plány péče jsou zpracovány velmi podrobně, odborně správně a jsou z nich patrné
vynikající odborné znalosti a zkušenosti autorky. Velmi pěkně s ohledem na situaci nemocného je
zpracována edukační problematika. Z celé ošetřovatelské části je zřejmé, že autorku tato problematika
zajímá, výborně se v ní orientuje a klíčové oblasti péče dokáže jednoznačně určit a zpracovat ve
prospěch pacienta.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Body
celkem

Velmi dobrá jazyková, stylistická i grafická úroveň. Rozsah práce odpovídá požadavkům na
bakalářské práce. Publikační normy dodrženy.
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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

