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

 0-4 

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4 

 Vzhledem k stoupající incidenci a prevalenci daného onemocnění v populaci a také zvyšujícím se kontaktem s                
pacienty  s touto diagnózou a nutností řešit toto téma je práce velice aktuální a potřebná. 
 

 
 

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

3 

 Autorka práce pracovala po celou dobu samostatně, při zpracování problematiky využívala většinou domácí             
literaturu, ale na druhé straně při psaní práce také využila výsledků několika zahraničních studií. Dbala na                
rady a doporučení vedoucího práce a také konzultanta, zejména o nastudování novější literatury vhodné ke               
zpracování dané bakalářské práce. Hlavním tématem práce je péče o pacienta s chronickým onemocněním              
ledvin léčené dialýzou. Při zpracování daného tématu musela autorka adekvátně nastudovat širokou            
problematiku daného onemocnění a mnoho o možnostech náhrady funkce ledvin tak, aby bylo možné              
zpracovat případovou studii uváděnou v této práci. 
 

 

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu 
 
Autorka práce zvládla po nastudování dané problematiky vhodně rozdělit teoretickou část do jednotlivých a              
na sebe logicky navazujících celků a podkapitol, které jsou zpracované na základě uváděné literatury.              
Následuje přechodem na praktickou část práce, v tomto případě případovou studii z vlastního profesního              
života, kde jsou jasně definované ošetřovatelské problémy, které považuji za velice aktuální, vhodně zvolené              
a celkově opomíjené v rámci péče o tyto pacienty. Za nejdůležitější považuji vhodně a cíleně provedenou                
edukaci, která měla za následek zvýšení kvality života dané pacientky. 
 

3 

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava           
práce, dodržení publikační normy 3 

     

 Práce má pouze občasné formální a stylistické nedostatky, celkově formálně odpovídá požadavkům. 
 
 
 
 

13 bodů 

 
 



 Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Celkově tuto práci považuji za přínosnou zejména jako inspiraci pro budoucí práci s             
pacienty s diagnózou chronického selhání ledvin s nutností náhrady funkcí ledvin.  

 Otázky k 
obhajobě: 

 
 

 
   

    

     

 
 

  
 

 Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě   

  doporučuji k obhajobě  

    
    
 Návrh klasifikace práce: výborně  

    

 Datum: 17.6.2017  

    
 Podpis:   
    
    
  * nehodící se vymažte nebo škrtněte 

  

 
Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 
BODY KLASIFIKACE  
13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 
9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 
6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 
5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 
 


