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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Korčáková Jméno: Eliška Osobní číslo: 483313
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Intenzivní péče o pacienta s terapií HIPEC

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

25

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 10

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)*

30

5. Celkový počet bodů 70

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V čem vidíte hlavní přínos této metody pro pacienta?

2. 

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Krásné téma práce skrývající velký potenciál, který se ale bohužel nepodařilo naplnit. Škoda, že si studentka nedala
větší práci s rozpracováním specifik ošetřovatelské péče. V naší republice se tímto operačním zákrokem zabývá
velmi málo pracovišť a téma je málo zpracované. V teoretické části práce je pěkně popsána technika provedení
operačního zákroku obohacena o autentické fotografie. Specifika ošetřovatelské péče jsou nedostatečná, vlastně
nejsou popsány vůbec. Cíl práce je dobře definovaný, avšak bohužel není naplněn. Praktická část je velmi stručná,
obecná.
V práci se vyskytují formální chyby. Celkově hodnotím C.

Jméno a příjmení: Mgr. Eva Veverková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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