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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 

 

Studentka Věra Králová vypracovala bakalářskou práci na téma: Potřeby pacienta s diagnózou 

Ulcerózní kolitida. Teoretická část obsahuje všechny důležité kapitoly ke zvolenému tématu 

práce a navazuje na praktickou část. Po stránce stylistické a formální má však celá práce 

několik nedostatků, které snižují úroveň práce, např. neobratné věty, slovní spojení, 

gramatické chyby, chybné odkazy na přílohy. Dále v části Úvod chybí citovaná literatura a 

v teoretické části uvádí důležitou studii ULTRA, ale už čtenářům nepopisuje, o jakou studii se 

jedná. 

Pro praktickou část práce studentka zpracovala deset kazuistik a tři z nich uvedla do práce. 

Kazuistiky vycházejí z individuálních potřeb pacienta s Ulcerózní kolitidou. 

V diskuzi adekvátně diskutuje o zjištěných výsledcích a jako výstup si zvolila vytvoření listu 

pro potřeby ošetřovatelské péče o pacienty s Ulcerózní kolitidou v ambulanci. Postrádám zde 

odkaz na použitou literaturu a uvedení autora práce. 
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