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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou perioperační péče o 32 letou pacientku
podstupující bariatrickou operaci – tubulizaci žaludku kvůli obezitě. Jedná se o velmi aktuální
problematiku, protože obézních pacientů, kteří se rozhodnou řešit svůj problém tímto způsobem,
přibývá, a je proto dobře, že se do databáze bakalářských prací dostala i tato práce – může být velmi
dobrým studijním materiálem pro studenty ošetřovatelství.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka měla jasnou představu o zaměření práce a od začátku pracovala velmi samostatně. Prokázala
velmi dobrý přehled a odborné znalosti. Velice oceňuji, že čerpala ze současné české i zahraniční
literatury. Neomezila se pouze na učebnice, ale pracovala i s relevantními časopiseckými zdroji, které
správně citovala i bibliograficky uvedla v seznamu literatury. Zpracování teoretických východisek
v teoretické části je zaměřené, srozumitelné a přehledně zpracované tak, že umožňuje si udělat
poměrně jasnou představu o bariatrické chirurgii. Oceňuji, že autorka práce byla schopna tuto původně
velmi rozsáhlou část zredukovat.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

V kazuistické části prezentuje stav pacientky, lékařskou anamnézu, výborně zpracovanou
ošetřovatelskou anamnézu a průběh hospitalizace. Pro sběr informací o pacientce použila
ošetřovatelský model M. Gordon. V popisu průběhu hospitalizace velice erudovaně dokládá
systematický a problémově orientovaný přístup k řešení aktuálních i potenciálních problémů
pacientky. Výborně je zpracovaná problematika rizika non-compliance. Oceňuji rovněž diskuzi
vedenou o problematice řešení obezity bariatrickou operací žaludku.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Formální zpracování práce na velmi dobré úrovni, publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Edukace pacientů v souvislosti s rizikem non compliance.

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
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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

