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Téma bakalářské práce ve studijním programu teorie a praxe ošetřovatelství
bylo zvoleno vhodně : jedná se o problematiku velmi frekventní
gynekologické diagnózy u pacientky dosud bez naplněných reprodukčních
plánů.
Kromě autorčina členění do kapitol lze práci rozdělit na teoretický úvod
zahrnující kapitoly o anatomii ženských pohlavních orgánů a problematice
děložních myomů, kazuistiku pacientky spíše lékařskou (anamnéza,
vyšetření, operace atd.) a ošetřovatelskou (ošetřovatelské diagnózy, cíle,
plány, jejich realizace atd.) a schematické přílohy. I část ošetřovatelská má
svoji teoretickou část zabývající se bolestí, tromboembolickými
komplikacemi atd.
Úvodní teoretické kapitoly jsou zpracovány přehledně a v přiměřeném
rozsahu, oceňuji zahrnutí i moderních léčebných modalit. Těžiště práce
vidím v částech zabývajících se ošetřovatelskou stránkou. Ty jsou
zpracovány precizně; cíle a plány jsou jasně definovány, jejich realizace a
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doplňky
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hodnocení je rozebíráno objektivně.

Otázky k
obhajobě:

V posledním pooperačním dni před dimisí chybí údaj o bolesti (předtím
hodnocený pomocí VAS)- proč?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře

Poznámka

6 až 8
5 a méně

Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

Dobře
Nevyhověl

Minimálně dva b ody v každé položce
Minimálně jeden b od v každé položce

