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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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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 84 letou pacientku
s ischemickou cévní mozkovou příhodou na neurologické JIP. V ošetřovatelské části se jí podařilo
jasně vyjádřit přínos ošetřovatelské péče ke zlepšení kvality života nemocného.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala velmi samostatně a systematicky. Téma rozdělila do několika oblastí, které
postupně zpracovávala. Použila dostupnou českou literaturu i internetové zdroje, vše správně uvádí
v seznamu literatury i v textu. Oceňuji, že pracovala i s cizojazyčnými zdroji, postrádám však
ošetřovatelské zdroje. Klinická část je zpracována jasně a přehledně – je zřejmé, že autorka se v dané
problematice velmi dobře orientuje – dokázala určit podstatné informace, a na ně pak dále
v ošetřovatelské části navázat.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V ošetřovatelské části autorka jako model pro posouzení stavu nemocného zvolila model Virginie
Henderson. První fázi ošetřovatelského procesu zpracovala na výborné úrovni – získala dostatek
informací o nemocné, a vytvořila si tak dobré východisko pro formulaci ošetřovatelských diagnóz a
plánu péče. Nejvíce oceňuji podrobné zpracování realizace ošetřovatelské péče – z textu jsou patrné
vynikající odborné znalosti a zkušenosti autorky. 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.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Průměrná jazyková, stylistická i grafická úroveň. Rozsah práce odpovídá požadavkům na bakalářské
práce. Publikační normy dodrženy. Chyba v názvu práce.
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1. Role sestry v multidisciplinárním týmu při péči o pacienty s CMP.
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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

