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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienta, který
prodělal totální laryngektomii z důvodu karcinomu hrtanu. Autorka ve své práci zdůrazňuje jedinečnou
roli sestry v bezprostředním pooperačním období, a to zejména v oblasti nastavení a udržení efektivní
komunikace.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka pracovala samostatně. Na konzultace chodila připravená, připomínky vedoucí práce přijímala
dobře. Prostudovala a pro teoretickou část využila aktuální české i zahraniční prameny. Zpracování
teoretických východisek je jasné, stručné a přehledné, a vytváří solidní základ pro kazuistickou část
práce.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

V kazuistické části prezentuje požadované součásti v logickém řazení s důrazem na posouzení stavu
nemocného sestrou. Tato část obsahuje jak ošetřovatelskou anamnézu, tak i fyzikální vyšetření
pacienta. Východiskem pro plánování péče je posouzení stavu nemocného po překladu po operaci na
ARO. Autorka v této fázi výborně aplikovala model V. Henderson. Získaná data jsou relevantní a
umožňují identifikaci hlavních okruhů ošetřovatelských problémů. Autorka dokázala z velmi
komplexní problematiky vybrat klíčové problémy každého hospitalizačního dne a vyčerpávajícím
způsobem je zpracovat. Velice oceňuji, že vedle skvělého technického zajištění ošetřovatelské péče je
každý moment zřejmé, že se rovněž jedná o péči velice laskavou a uklidňující s významným
edukačním prvkem, zejména v oblasti péče o tracheostomii a nácvik komunikace.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Velmi pěkná grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Role jednotlivých členů multidisciplinárního týmu v přípravě nemocného s
tracheostomií na propuštění z nemocnice.

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

15.6.2016

Podpis:

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

