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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma ošetřovatelské péče po porodu císařským řezem považuji za velmi aktuální. Císařských řezů každoročně
procentuálně přibývá a všichni, kdo se s touto problematikou setkáváme víme, že právě ošetřovatelská péče hraje
velmi důležitou roli v celkovém hodnocení kvality péče a spokojenosti našich rodiček.
Prací na obdobná témata je zpracováno mnoho, přesto považuji tuto práci za ucelenou a zdařilou.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně. Problematiku konzultovala i s dalšími odbornostmi a zajímala se o podrobnosti i
různé alternativy. Ačkoliv pracovala pouze s domácí literaturou, obsáhla celou tématiku zeširoka.

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

3

S ohledem na to, že autorka není svojí původní vystudovanou profesí zdravotník, považuji zvládnutí odborného
probému i zpracování získaných údajů a odborného textu za velmi dobré.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Práci hodnotím jako velmi dobrou ve všech výše zmíněných bodech.

Body celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1) Nejčastější indikace k císařskému řezu
2) Anestezie při císařském řezu ( výhody, nevýhody, specifika ošetřovatelské
péče u jednotlivých metod)

Hodnocení celkem:
Doporučuji k obhajobě
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Výborně
Datum:

11.6.2014

Podpis:

* 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

