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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 ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacientku s jaterní
cirhózou. Jedná se o velmi aktuální problematiku.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Při zpracování své práce autorka pracovala samostatně. Použila informace především z domácí
odborné literatury a většího množství internetových zdrojů.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 43 letou pacientku s jaterní cirhózou,
která byla přijata na interní JIP. Ošetřovatelskou anamnézu odebrala 1. den hospitalizace a vycházela
z modelu M. Gordonové. Oš. anamnéza je dobře zpracována. V další části práce autorka zaznamenala
průběh hospitalizace a stanovila si 2 ošetřovatelské problémy, kterým se podrobně věnovala a snažila
se je komplexně zpracovat. Dále věnovala pozornost dlouhodobé péči nemocné, až po její propuštění.
S pacientku se jako sestra opětovně setkala za dva měsíce v nemocnici. Závěr práce je věnován diskusi
k problematice závislosti na alkoholu a oš. problému u nemocné.
Celkově je práce přehledná, dobře zpracována. Autorka se velmi dobře orientuje v dané problematice.
Oceňuji opětovné hodnocení stavu nemocné po 7 dnech z pohledu sestry.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Práce má 75 stran a 4 přílohy. Publikační normy jsou dodrženy.
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