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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

Problematika cévní mozkové příhody a následného řešení je vzhledem k jejímu vzrůstajícímu výskytu velmi
aktuální. Práce je zpracována dle požadavků na strukturu případové studie.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka se výborně zhostila práce s literaturou. Syntézu informací zvládla velmi dobře a hojně využívala i
zahraničních zdrojů, což vzhledem ke spektru dostupných informací a náročnosti tématu hodnotím pozitivně.

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

Autorka se zabývá péčí o pacienta přijatého pro náhle vzniklou poruchu řeči a levostranou hemiplegii. Popisuje
průběh hospitalizace během jednotlivých dnů s důrazem na dny, kdy docházelo u pacientova zdravotního stavu
k výraznějším změnám. Postrádám zde podrobnější zpracování dlouhodobé péče a informace o tom, jakým
způsobem autorka monitorovala pacientův stav s odstupem několika týdnu a měsíců od propuštění. Velmi pěkně
a rozsáhle jsou rozebrány ošetřovatelské problémy pacientů po trombektomii mozkové tepny s důrazem na
vybraného pacienta.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Publikační norma a formální zpracování práce nevykazují vážnější chyby. Jazyková i stylistická úroveň je
uspokojivá. Vzhledem k rozsahu praktické části bych uvítala stručnější část teoretickou. Grafická úprava práce
je velmi dobrá.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jakým způsobem jste získávala informace o pacientovi po propuštění
z nemocnice?
Podílela jste se během hospitalizace pacienta na jeho edukaci?
Jak jste se dozvěděla informaci o první implantaci mikrofiltru do karotid?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
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

