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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

V teoretické části práce s názvem Informační mapa péče pro ženu s preeklampsií na sebe 

kapitoly logicky navazují, obsahově korespondují s tématem bakalářské práce. Zřídka se 

v textu objevují gramatické či stylistické chyby. Studentka pracovala s 20 literárními zdroji, 

přesto je rozsah práce více než dostačující. 

 

Praktická část je zpracována přehledně a srozumitelně. Kazuistiky jasně zobrazují péči 

porodní asistentky o ženu s diagnózou preeklamsie.  

Informační mapa je zpracována přehledně, ale domnívám se, že některé uvedené oblasti péče 

jsou vedlejší a samozřejmé v péči o ženu s preeklampsií (např. výměna znečištěného ložního 

prádla) a nemusely by být v informační mapě uvedené. 

 

V manuálu pro porodní asistentky (PA) je uvedeno, že informační mapu péče mohou PA 

použít v době po příjmu a prvotní edukaci dle zvyklosti daného pracoviště. Přesto je však 

první informace v mapě péče věnována právě průběhu přijetí na oddělení rizikového 

těhotenství, které už bude u hospitalizované ženy pravděpodobně hotové. 

 

Domnívám se, že v informační mapě péče o ženu s diagnózou preeklampsie by měly být více 

zdůrazněny suspektní příznaky zhoršujícího se stavu.  

 

Uvedení v kategorii výživa, že žena s diagnózou preeklampsie může jíst, co chce, jen 

s ohledem na probíhající graviditu, je nepřesné.  

 

V přehledu použitých literárních jsou drobné chyby.  
 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Prosím uveďte, jaké konkrétní připomínky měly porodní asistentky a klientky 

k návrhu infomační mapy péče pro ženy s preeklampsií?  

2. Jak byste edukovala těhotnou ženu s diagnózou preeklampsie o stravě a sledování 

pohybů plodu? 
 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 
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