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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Téma práce považuji za aktuální a zároveň dlouhodobý problém v péči. V současné době přibývá chronických
pacientů s míšní lézí. Autorka si zvolila téma práce, se kterou je v denním kontaktu a dobře ho zná, zároveň se
však jedná o velmi specifickou problematiku.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně, během konzultací docházela ke korekci relevantních zdrojů, před proniknutím do
problematiky nebyla zcela schopna odlišit kvalitní zdroje. Ve finální verzi práce jsou uvedené správně citace i
internetové zdroje, seznam literatury je podle všech norem.

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

3

Autorka velmi pečlivě a přehledně zpracovala problematiku spinální péče a její hierarchii. Ošetřovatelská část
včetně anamnézy je velmi přehledně a jasně zpracována. Získané údaje ze zdravotnické dokumentace jsou
vhodně a správně zakomponovány.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Autorka dodržela publikační normu, rozsah i grafická úprava práce bez závažných nedostatků. Formální
zpracování a jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako nadprůměrnou.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaká jsou největší rizika při péči o spinálního pacienta?
Vliv komorbidit na rehabilitaci a oš. péči spinálního pacienta.

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce:
Velmi dobře
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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

