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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*: ano -ne
Případný komentář: 0
Míra shody je 13 %. Závěrečná práce není plagiát.
Případný komentář: vyhodnocená shoda je zadání práce a dále není závažná v textu práce
Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka Vendula Mynářová zpracovala ošetřovatelské téma zaměřené na péči o pacienty v hrudní
chirurgii zejména po hrudních výkonech se zavedenou hrudní drenáží. Pro prezentaci byla zvolena
kazuistika jednoduché grafické znázornění ošetřovatelských problémů, které je následně zpracováno
jako výstup práce. Tímto výstupem je písemné shrnutí a grafické znázornění specifických oblastí péče
u těchto pacientů.
V práci se objevují chyby formální a stylistické. V případě diskuze, závěru a potvrzení dosažených cílů
jsou rezervy. Co může je způsobenou, špatným rozložením zpracování práce a nedostatku času
potřebného pro finalizaci a úpravy práce.
Studentka se snažila plynule pracovat, nicméně v době zpracování výsledků a finalizaci práce došlo
k časovému presu, což se projevilo v některých částech práce (popis metodiky, diskuze a závěr).
Zpracování výstupu práce a jeho významu však hodnotím kladně.
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