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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou péče o 44ti letého pacienta s Marfanovým
syndromem, který byl přijat plánovaně k otevřené operaci thorakoabdominálního aneurysmatu. Jedná
se o unikátní postup, který se v ČR provádí pouze v jedné nemocnici. Autorka práce v případové studii
přináší jedinečné poznatky z ošetřovatelské péče, které mohou být využity pro další vzdělávání sester.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala systematicky. Na konzultace vždy přicházela pečlivě připravená. Velmi dobře si
uvědomovala složitost problematiky, proto se snažila ke zpracování teoretických východisek najít
aktuální české i zahraniční prameny. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvíjející se obor, bylo obtížné
nalézt zejména relevantní ošetřovatelské zdroje. I z tohoto důvodu pokládám teoretickou část za
originální dílo, a její zpracování hodnotím výborně nejen po odborné stránce, ale rovněž jako
východisko pro porozumění problémům nemocného z hlediska ošetřovatelského. Nezanedbatelné je
rovněž hledisko didaktické – srozumitelné podání umožňuje, aby se tato bakalářská práce mohla využit
jako studijní materiál pro studenty ošetřovatelství.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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V kazuistické části autorka jako model pro sběr dat potřebných pro ošetřovatelskou péči zvolila model
Marjory Gordonové. Stav pacienta z hlediska identifikace ošetřovatelských problémů posoudila
výborně. V popisu průběhu hospitalizace se věnovala klíčovým momentům, kdy pečlivé monitorování
pooperačního stavu a včasná identifikace problémů, přispěly nakonec k záchraně života pacienta, byť i
za cenu pooperačních komplikací. Detailně zpracovala dva problémy, resp. rizika, a to riziko krvácení
a riziko infekce – u obou jasně ukazuje nejen důležitost interdisciplinární spolupráce při řešení
komplexních problémů, ale i naprostou nenahraditelnost sester, a pochopení smyslu aktivní
ošetřovatelské péče.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy

Dobrá grafická úprava. Občas květnatý jazyk a originální stylistické pojetí. Drobné gramatické chyby.
Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
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posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Riziko dekubitů u pacientů po TAAA.

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně
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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

