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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Barbora Jarníková 
s názvem: Ošetřovatelská péče o pacienta léčeného pomocí eliminačních metod

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

5 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

33 

5. Celkový počet bodů 86 

Návrh otázek k obhajobě

1. Uveďte nejčastější komplikace, kterými pacienti v PDL trpí.

2. Vyjmenujte zásady, které musí zdravotníci dodržovat při péči o AVF a zdůvodněte je.

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Studentka přistupovala při vypracovávání své bakalářské práce svědomitě, nicméně velkým problémem se
ukázalo získání informovaných souhlasů zdravotnických zařízení ke zpracování zamýšlené kazuistiky.
Přesto se studentce souhlas získat podařilo a to včetně souhlasu konkrétního pacienta.
V teoretické části je přehledným způsobem zpracováno téma eliminačních metod, které je částečně cíleně
redukováno, a to vzhledem k zamýšlené praktické části. Praktická část je formou kvalitativního výzkumu,
detailní kazuistiky, zaměřena na aplikaci jednoho z ošetřovatelských modelů v praxi. Studentka vhodným
způsobem poukazuje využití ošetřovatelského procesu v ošetřovatelské péči o specifického polymorbidního
pacienta s CHRI léčeného v PDL. Kvalitativní forma jedné kazuistiky cíleně vybraného respondenta zde
slouží jako hloubková sonda do individuálního případu. V práci je kazuistika dobře zvládnuta, obsahuje
všechny požadované prvky, tedy anamnézu, katamnézu,analýzu, její interpretaci a diskusi. Cíl práce se
podařilo splnit.
Přestože jsou v bakalářské práci některé formální chyby, bibliografické zdroje jsou uváděny různými
způsoby, také stylistika je místy rozpačitá, obsahově ji hodnotím jako přínosnou, dporučuji k obhajobě a
hodnotím stupněm "B" (velmi dobře).
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