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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 zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 44 letou pacientku po laparoskopické
myomektomii. Problematika je aktuální.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala samostatně. Použila informace převážně z české odborné literatury a časopisů.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 44 letou pacientku, po laparoskopické 3
myomektomii. V prvé části se věnuje anatomii a fyziologii pohlavního ústrojí ženy, dále děložním
myomům, diagnostice, terapii, komplikacím. V kazuistické části zaznamenala lékařkou anamnézu,
ošetřovatelskou anamnézu, průběh hospitalizace. Oš. anamnéza vychází z modelu Marjory Gordonové
a byla odebrána 1. pooperační den. Anamnéza je hezky zpracována.
Z aktuálních pooperačních problémů se studentka zaměřila především na bolest a riziko vzniku TEN.
V dalších částech práce popisuje dlouhodobou péči o nemocnou. Závěr tvoří diskuze.
V práci jsou rozdílné informace o váze nemocné při přijetí ( str. 26, 29, 32).
Cekově je práce hezky zpracována. Autorka věnuje pozornost všem podstatným problémům a situacím.
V dané problematice se velmi dobře orientuje.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Práce má celkem 75 stran a 2 přílohy. Je psána jasně, přehledně a s několika překlepy. V seznamu
zkratek nejsou uvedené všechny zkratky užité v práci. Publikační normy jsou dodrženy.
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Jak byla řešena bolest v pooperačním období?
Vyjmenujte faktory, které ovlivňují vznik bolesti.
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