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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 40 letou nemocnou po operaci pro výhřez 
meziobratlové ploténky. Daná problematika je stále velmi aktuální, s ohledem na častost výskytu 
onemocnění.

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

Při zpracování své práce se autorka snažila pracovat samostatně. Použila informace z české i 
zahraniční odborné literatury i internetových zdrojů.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 40 letou nemocnou, která
podstoupila operaci vyhřezlé meziobratlové ploténky. V kazuistické části vychází studentka z modelu
Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu odebrala v ranních hodinách operačního dne.
Anamnéza je dobře zpracována.
Z aktuálních pooperačních problémů se studentka zaměřila především na bolest a riziko vzniku TEN. 
V dalších částech práce popisuje průběh hospitalizace, dlouhodobou péči o nemocnou. Závěr tvoří 
diskuse.
Práce je velmi přehledně a čtivě zpracována. Autorka věnuje pozornost všem podstatným problémům a 
situacím. Z práce je patrný i osobní přístup a zkušenosti autorky z hlediska péče o nemocné na 
neurochirurgickém oddělení. 
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 76 stran a 1 přílohu. Je psána jasně, stručně, přehledně a s několika překlepy. 
Publikační normy jsou dodrženy.
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Poznámky, 
doplňky
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jak byla řešena bolest v pooperačním období?
Jak probíhala edukace pacientky v pooperačním období a kterých oblastí se 
týkala?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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