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

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Téma bakalářské práce – mechanické rekanalizace mozkových tepen, je velmi diskutované téma, jak na poli
medicíny, tak i v péči o pacienty. Proto tuto práci hodnotím jako velmi aktuální. Navíc v době, kdy se i
v medicíně neustále rozšiřuje a zpevňuje informační základna pro toto odvětví, muselo být získávání ucelených
informací výzvou.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka práci zpracovával velmi samostatně, Stačilo pouze jmenovat jednotlivé kapitoly, které bude třeba
zpracovat pro ucelení celku, a na ostatních částech již pracovala sama. Korekce textů probíhaly v obdobném
duchu. Pohled autorky do problematiky se prohluboval po celou dobu zpracovávání práce a v době ukončení
práce se pohybovala izolovaně v tomto oboru na úrovni specializované sestry.
S literaturou zacházela citlivě, v seznamu literatury se nachází poměrně ucelený průřez jak odbornými články,
tak i odbornými publikacemi. Jsou zde zastoupeny i cizojazyčné články adekvátního obsahu. Vzhledem k novosti
tématu je většina zdrojů v on-line formě. Počet zdrojů je přiměřený. Autorka bakalářské práce preferenčně
čerpá z nižšího počtu zdrojů, nicméně právě ony jsou průlomovými díly v oblasti mechanických trombektomií.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Odborný problém je zpracován celistvě, do vysokého stupně samostatně. Částečnou nesamostatnost připisuji
nezkušenosti při zpracování bakalářské práce. Data zpracované v práci jsou ucelená, posbíraná z mnoha
zdrojů, přesto celek působí jednotně a provázaně.
Pozitivně hodnotím řešení zvolených ošetřovatelských intervencí. Jejich výběrem i způsobem řešení autorka
prokázala znalost tématu a její dopad na práci sestry u lůžka nemocného po mechanické rekanalizaci.
Prokázala tak svou schopnost provázat teoretické znalosti s praktickými činnostmi u pacientů, Velmi kladně
hodnotím kapitolu 2.6.2. Dysfágie.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální zpracování práce je všeobecně na kvalitní úrovni. V textu jsou občané chyby, které díky většinové
bezchybné formě působí rušivě. Jazyková úroveň je přiměřená, autorka se v textu vyvarovala jak aktiv, tak i
první osobě množného čísla, což u prací na bakalářské úrovni hodnotím pozitivně. Text tak působí prostě a
přesto silně vypovídá o významu obsahu.
Rozsah práce vnímám na horní hranici normy, grafická stránka je vyrovnaná, celky jsou členěny logicky a
přehledně.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké alternativy perorální antikoagulační terapie znáte? S kterou jste se
v praxi setkala? Jaké jsou rizika perorální antikoagulace?
Jaký problém pacienta byl, pro něho samotného, nejpalčivější? Proč?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
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KLASIFIKACE
13 a více
Výborně

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce

9 až 12
6 až 8
5 a méně

Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl

Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

