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Hodnotící kritéria:
Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň.
Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

Obsah práce se shoduje částečně s jejím názvem a úplně se stanovenými cíli.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Struktura práce odpovídá požadavkům na absolventskou práci. Kapitoly jsou logicky a přehledně seřazeny.

1

2

3

4

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Odborná terminologiei jazyková úroveň je správná. V obsahu není vygenerováno několik podkapitol (3.3.1.1,
3.3.2.1, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3).
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
V praktické části se nacházejí grafy, kde autorka pracovala se statistickými daty. Pouze na grafu č. 1 jsou uvedena
konkrétní data, na ostatních toto bohužel chybí. Práce je bez příloh.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Studentka pracovala samostatně, konzultovala pravidelně.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Některé citace nejsou uvedeny podle normy.

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Je uvedeno 11 literárních zdrojů a 5 internetových. Počet zdrojů odpovídá tomuto druhu závěrečné práce. Zdroje
jsou aktuální.
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Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část je přehledná a logicky členěná. Obě chronická plicní onemocnění jsou zpracována jasně a
srozumitelně.
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Zhodnocení praktické části
V praktické části autorka nejprve provedla analýzu statistických dat, ale pouze u prvního grafu se orientujeme
podle číselných dat. U dalších grafů přesné číselné hodnoty chybí, což je škoda. V další části se studentka věnovala
péči o nemocného s chronickým plicním onemocněním. Rozpracovala ošetřovatelskou péči na jednotlivých
odděleních, kde se může nemocný vyskytnout.
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Poměr teoretické a praktické části
Vyhovuje.

1
Formulace diskuze a závěrů práce

V diskuzi mohla studentka trochu více polemizovat nad statistickými daty. V další části diskuze je shrnutí
ošetřovatelské péče.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Teoretická část práce je napsána velmi přehledně, v praktické části autorka přináší pohled na komplexní
ošetřovatelskou péči.
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