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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Nemocní s jaterní cirhózou zejména toxoalimentární etiologie při chronickém abusu alkoholu jsou častými
klienty interních oddělení a interní JIP. Autorka práce postihla velmi komplexně problematiku onemocnění a
aspekty ošetřovatelské péče o takto postižené a vhodně zvolila kazuistiku konkrétní pacientky.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Je zřejmé nastudování velkého množství materiálů k dané problematice včetně odborné literatury. Autorka
postupovala samostatně a proaktivně.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka zvládla danou problematiku dobře a samostatně.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Práce splňuje všechny požadované náležitosti. Některé myšlenky jsou zopakovány vícekrát, což ovšem nesnižuje
celkovou hodnotu práce.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Jaký aspekt ošetřovatelství považujete v péči o pacienty s jaterní cirhózou
za nejdůležitější?
2. V čem vidíte možnosti zlepšení péče z pohledu zdravotní sestry o takto
postižené nemocné na základě Vaší práce?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
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

