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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou péče o pacienta s chronickým onemocněním
– alkoholickou cirhózou jater. V práci popisuje epizodu, kdy dobrá péče pomohla posílit pacientovu
snahu o změnu životního stylu.
2

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

Autorka pracovala pod vedením, připomínky respektovala. Velmi dobře si uvědomovala složitost
problematiky, proto se snažila o pečlivou teoretickou přípravu. Ke zpracování teoretických východisek
pro klinickou kazuistickou část využila dostupné české i zahraniční prameny z oblasti hepatologie.
Teoretická část je zpracována stručně, přehledně a vytváří dobrý základ pro další zpracování
ošetřovatelské problematiky.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

V kazuistické části autorka jako model pro sběr dat potřebných pro ošetřovatelskou péči zvolila model
Marjory Gordonové. Anamnéza je pečlivě zpracovaná. Velmi podrobně a dobře je popsaná
hospitalizace i riziko non compliance. Práci by prospěla přesvědčivější prezentace psychosociální
náročnosti péče o pacienta, resp. podpory v této oblasti. Z textu je zřejmé, jak se v některých menších
nemocnicích obtížně překonává tradiční biomedicínský model péče – lékaři ordinují, sestry plní
ordinace - a chybí společná diskuze o potřebách pacienta.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Problematika provádění běžných denních činností u soběstačných pacientů
na JIP.
Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:

14.7.2016

Podpis:

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

