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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

Autorka si zvolila téma k bakalářské práci během praxe na Klinice transplantační chirurgie v IKEM. Vzhledem
k tomu, že multiviscerální transplantace se neprovádí na jiných pracovištích a není to rutinní léčebná metoda je
práce originální a aktuální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka pracovala na bakalářské práci samostatně s jasnou vizí o zpracování teoretické a praktické části. Svoje
poznatky a návrhy pravidelně konzultovala a připomínky respektovala a zapracovala.
Seznam literatury obsahuje 33citovaných zdrojů včetně tří zahraničních.

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

4

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je přehledná a obsahuje
informace, které se týkají zvoleného tématu. V praktické části autorka popisuje osobní anamnézu vybraného
pacienta, kterou získala rozhovorem a studiem zdravotnické dokumentace. Je podrobně popsáno pět
hospitalizačních dní na jednotce intenzivní péče, kde byl pacient toho času hospitalizován. Dále jsou vybrány
dva aktuální ošetřovatelské problémy. V diskuzi autorka správně zmiňuje důležitost komplexní edukace pacienta.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Bakalářská práce obsahuje 62 stran plus přílohy. Jazyková úroveň práce je v normě, bez gramatických chyb.
Publikační normy byly dodrženy.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Co je to Budd-Chiari syndrom?
Jak probíhá edukace pacienta s ileostomií po multiviscerální transplantaci?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
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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

