POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Zuzana Nováková

Vedoucí práce:

Mgr. Jana Holubová

Název práce:

Ošetřovatelská péče o pacienta s kvadruplegií

Autor

posudku:

(jméno,
příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt
–
e-mail,
telefon):

Mgr. Jana Holubová
3. LF UK v Praze
jana.holubova@lf3.cuni.cz
Oponent/konzultant, vedoucí práce- nehodící se škrtněte
Body

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 pacienta
s kvadruplegií. Jedná se o velmi aktuální problematiku.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Při zpracování své práce autorka pracovala samostatně. Použila informace z domácích i zahraničních
zdrojů.

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

4

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 42 letého nemocného, který byl přijat
na neurologické oddělení JIP. Ošetřovatelskou anamnézu odebrala 21. hospitalizační den. Při
zhotovování oš. anamnézy studentka vycházela z modelu M. Gordonové. Oš. anamnéza je dobře
zpracována. V další části práce autorka popisuje průběh hospitalizace a stanovila si 2 ošetřovatelské
problémy, kterým se podrobně věnovala. Zabývala se problematikou vzniku dekubitu a problematikou
vyprazdňování. Závěr práce je věnován diskuzi nad výše uvedenými problémy.
Celkově je práce přehledná, hezky zpracována. Autorka umí propojovat své zkušenosti a teoretické
poznatky.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Předložená bakalářská práce má 52 stran a 4 přílohy. Je pečlivě napsána, přesto při přepisování
vzniklo několik překlepů. Publikační normy jsou dodrženy.
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