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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Studentka se zabývá problematikou poranění míchy, jako následku jednoho z nejčastějších úrazů, který
si nemocný způsobil skokem do vody.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Při zpracování své práce autorka použila informace z odborné literatury i internetových zdrojů.
Připomínky se snažila respektovat.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 37 letého nemocného, který byl přijat 3
ze spinální jednotky na rehabilitační oddělení.
V kazuistické části lékařská i oš. anamnéza je odebrána v den příjmu nemocného. Při zpracování oš.
anamnézy užívá model Gordonové. Jako zásadní oš. problémy, kterým studentka přednostně věnovala
pozornost je problematika soběstačnosti a riziko pádu. Problémy byly vhodně zvoleny a dobře
zpracovány. Závěr tvoří dlouhodobá péče a diskuse. Postrádám přehodnocení stavu nemocného před
překladem do dalšího zařízení.
Práce je dobře zpracována. Studentka se v dané problematice velmi dobře orientuje.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Práce má celkem 58 stran a 1 přílohu. Je psána přehledně. Seznam použité literatury a dalších zdrojů 2
není zcela přesně dle norem. Též v práci se vyskytuje několik překlepů např. str. 39, 41, 37 chybí
zkratky s. 15,16.
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