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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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4

Práce se věnuji sestersky velmi náročné problematice, na kterou ani v dnešní praxi není dostatek rozsáhlejších
studií, proto hodnotím velmi kladně snahu studentky o zmapování problematiky v tomto poli. Jedná se přitom o
tématiku vysoce aktuální, neboť i při dnešních terapeutických možnostech zůstávají míšní poranění diagnózou
s vysokým procentem těžké invalidity.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka prokázala plné kompetence k samostatnému vyhotovení práce, popsala dostatek autentických
zkušeností z pohledu sestry a obzvláště ze své vlastní praxe. V literárním přehledu jsou práce různého typu i
data vydání, včetně novějších a zahraničních zdrojů, které jsou dle mého úsudku při daném rozsahu práce zcela
přiměřené.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

V terapeutické části jsme se studentkou konsultovaly poněkud nejednoznačné specifikování dělení míšních
poranění, nicméně v tomto ohledu mohou být zdroje z literatury poněkud matoucí i pro odborníka, struktura
studentkou vypracovaná však nabízí velmi komplexní přehled, který zvládla analyzovat na základě četných
zdrojů. Doporučené texty byly dle konsultace zapracovány, odkazy na zdroje uvedeny, takže i v tomto bodě došlo
ke zvládnutí na výbornou.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Po formální stránce jsem neshledala žádné vady, v úrovní jazyka a stylistiky došlo k drobným korekcím, což
přikládám spíše absenci předchozí zkušenosti s tímto typem textu. Po stránce grafické a normy pro publikaci se
studentka držela zadaných osnov, a i v tomto bodě splnila dle mého soudu práci dle požadavků.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1. Složitá neurologická problematika podrobně probrána z pohledu pacienta
přináší i extrémní nároky na sestry, které jsou z Vašeho pohledu zcela
zásadní?
2. Velmi významným problémem u diagnózy kvadruplegie je vznik a rozvoj
dekubitů, jaké zásadní opatření provádíte na Vašem pracovišti v jejich
prevenci?
3. Jaké nové možnosti léčby či péče spatřujete u dané diagnózy
v budoucnosti?
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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

