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Kvalita života dětí po zavedení ventrikulo-peritoneální

drenáže

1. Volba tématu: Ošetřovatelská péče u dětí s hydrocefalemje téma velice zajímavé,
úzce specifikované a ne zcela známé. Témaje zvoleno vhodně.

2. Teoretická část: Problematika zvoleného tématu je zřetelně definována, cíle
teoretické části jsou jasně stanoveny, získané poznatky jsou seřazeny přehledně a
logicky, vybrané názory odpovídají zvolené problematice.

3. Empirická část: Výzkumný problém byl stanoven v souladu se zvoleným tématem.
Byla zvolena metoda případové studie a jako doplňující metoda dotazníku. Prezentace
výsledků je zobrazena trochu nepřehledně, grafy jsou doplněny výstižnými komentáři.
Kasuistiky jsou velmi zajímavé. Diskuze je vhodně vedená a odpovídá výsledkům
výzkumu.

4. Závěry práce: Práce splnila výzkumný úkol. Cíle, které si autorka uložila, byly
splněny.

5. Literatura a práce s literaturou: V seznamu použité literatury je uvedeno 14 titulů,
ale v textu bakalářské práce nej sou na některé autory odkazy. U velkého množství
textu odkazy na zdroj chybí.

6. Kvalita příloh: Přílohy jsou kvalitně zpracované, vhodně volené k danému tématu.

7. Celkové stanovisko: Autorka si vybrala zajímavé téma, ale očekávala bych, že
součástí práce bude i např. vypracovaný návrh standardního ošetřovatelského postupu
u dětí s P-V drenáží nebo návrh edukačního letáku pro rodiče, který sama postrádá a
určitě by ho uvítali jak rodiče tak i ošetřovatelský personál. Také mohlo být věnováno
více času pečlivému přečtení práce, aby se vyloučily překlepy a gramatické chyby.
Stránka s anotací je chybně umístěna, častá je i nejednotnost úpravy (mezery, malá či
velká písmena apod.).

Body k diskuzi:
1) Jak využijete zjištěných výsledků vaší bakalářské práce ve vaší profesi?
2) Máte přehled, kolik dětí s V-P drenáží má v péči vaše ambulance a kolik
procent dětí je v rodině a kolik v ústavní péči?

8. Návrh hodnocení:
V Hradci Králové

velmi dobře

18.5.2007

Bc. Jitka Nováková
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