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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Ve své bakalářské práci se autorka zabývá velmi aktuální problematikou péče o pacientku
s karcinomem prsu.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Při zpracování pracovala samostatně. Vcházela především z domácích zdrojů.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

3

Paní Cunevová se ve své bakalářské práci zabývá ošetřovatelskou péčí o 49 letou nemocnou, která
byla přijata na chirurgické oddělení k plánované operaci pro karcinom prsu. Ošetřovatelskou anamnézu
odebrala v den příjmu a vycházela z modelu M. Gordonové. V další části práce autorka zaznamenala
průběh hospitalizace od příjmu do propuštění. Dále se věnovala vybraným oš. problémům a to
lymfedému, bolesti a psychickému stavu nemocné při onkologické diagnóze. Informuje též o
dlouhodobé péči a svou práci zakončuje diskuzí a závěrem.V práci se autorka dopustila několika
drobných nepřesností. Také některé informace ze závěru by bylo vhodnější spíše uplatnit v oddílu
dlouhodobé péče. Celkově však je předložená práce dobře a přehledně zpracována.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
Předložená bakalářská práce má 65 stran a 1 přílohu. Z formálního hlediska se v práci vyskytuje několik 3
překlepů. Postrádám též seznam příloh.
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