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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce  
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1 
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce… 

4 

 Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma ošetřovatelské péče o pacientku s diagnózou mnohočetný 

myelom po autologní transplantaci krvetvorných buněk. Studentka pečovala o 59 letou pacientku na 

transplantačním oddělení. Volila téma, které je v souladu s předpoklady pro zpracování závěrečné práce 

v programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. V širším kontextu ošetřovatelských případových studií se jedná o téma 

vzácněji popisované. Téma shledávám jako aktuální. Zejména volbu dvou stanovených ošetřovatelských 

problémů shledávám jako originální. Jedná se o zaměření na riziko neutropenie a z toho vyplývající 

ošetřovatelské činnosti s ohledem na prevenci infekce. Jako druhý problém byla stanovena mukozitida.  

 

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.… 

3 

 
 Studentka pracovala vcelku samostatně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně reagovala a 

povětšinou připomínky zapracovala. Studentka se v problematice péče o pacienta s touto diagnózou orientuje. 

V seznamu literatury uvádí dostatečný počet literárních zdrojů, a to domácích knižních publikací, elektronických 

zdrojů a odborných periodik. Byly použity i zahraniční zdroje. Očekávala bych více zdrojů s typicky 

ošetřovatelskou problematikou zaměřenou na péči o pacienty v souvislosti s transplantací krvetvorných buněk.  

 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce… 

2 

 
 Předložená práce je případovou studií. Studentka si v úvodu práce stanovuje cíl, který se jí vcelku podařilo 

splnit. 

Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje fyziologii krve a samotnému 

onemocnění. Ošetřovatelskou anamnézu studentka odebírala v rámci péče na transplantační jednotce. Pro odběr 

anamnézy zvolila model M. Gordonové. Názvy jednotlivých oblastí ne zcela odpovídají původní verzi. Shledávám 

nejasnosti v přiřazení jednotlivých informací pod konkrétní oblasti. Někdy je úplně vynecháno zhodnocení stavu 

během hospitalizace. Anamnéza je příliš stručná. Anamnéza je odebrána v den příjmu na což nenavazují zvolené 

ošetřovatelské problémy, které se rozvíjejí až později.   Autorka se ve své práci věnuje dvěma ošetřovatelským 

problémům riziku neutropenie a mukozitidě. Průběh neutropenie u pacientky je popsán medicínsky. Postrádám 

zde pohled ošetřovatelský. Následující kapitola ošetřovatelský pohled sice přináší, ale není popsána 

vyčerpávajícím způsobem. Postrádám např. hlubší informace o způsobu provádění hygienické péče, specifika 

péče např. o možné invazivní vstupy atp. Problematika mukozitidy je popsána solidně. V diskusi jsou oba zvolené 

problémy popsány nerovnoměrně. Studentka se věnuje výhradně mukozitidě, ale oceňuji, že své zkušenosti 

porovnává s jinými zdroji.   

 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy… 

4 



 Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování 

závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce je přehledně strukturována. Rozsah práce je 

v souladu s požadavky. Nacházím pouze drobné stylistické nedostatky. Studentka odkazuje na použité zdroje 

v textu. Citační norma byla dodržena.  
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:   

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

V jaké fázi transplantace lze očekávat nástup problémů, jako jsou důsledky 

neutropenie a mukozitida?   
 

 
 

Provádí se u neutropenických pacientů pravidelný screening s ohledem na 

možné mikrobiologické osídlení?  
 

 
 

Vyžaduje péče o invazivní vstupy u pacienta po transplantaci nějaké 

specifické přístupy?  
 

 
Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:  

    

 

Návrh klasifikace práce: výborně 
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Podpis: 
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  * nehodící se vymažte nebo škrtněte  

 

 
Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka 

BODY KLASIFIKACE  

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce 

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce 

6 až 8 Dobře Maximálně možná  jedna "nulová" položka 

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka 

 


