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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovala aktuální problematiku onemocnění, které se vyskytuje u pacientů mladšího věku, originálním 
je nejen vybrané téma, ale především jeho zpracování z hlediska ošetřovatelské péče o pacientku v ambulantním
režimu.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Studentka práci zpracovala samostatně, doporučení vedoucího práce zapracovala s ohledem na problematiku 
práce a vlastní profesionální zkušenosti. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Studentka v práci zúročila své bohaté zkušenosti s péčí o pacienty s Hodgkinovým lymfomem. Ošetřovatelský 
plán odráží znalost problematiky, vysokou úroveň klinických dovedností, schopnost vystihnout bio-psycho-
sociální potřeby pacientky a hluboký zájem o celkové dobro pacientky.  

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

4

Text je psaný kultivovaným jazykem, příležitostně nesprávně umístěné interpunkční znaménko neruší tok textu. 
Grafické členění umožňuje rychlou orientaci v textu, obrázky jsou řádně označené, s uvedením zdroje. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Se studentkou se mi velice dobře pracovalo. Patří jí velké uznání za aktivní 
přístup ke zpracování tématu, samostatnost při práci, kultivovaný projev a 
celkovou atmosféru, ve které spolupráce probíhala.

Otázky k 
obhajobě:

1. jaká jsou nejčastější rizika léčby cytostatiky, jejichž projevy musí sestra 
pravidelně sledovat?
2. péče o pacienty s maligním onemocněním je velmi náročná nejen po 
stránce psychické. Jak je podle studentky možné připravit sestry v rámci 
kvalifikačního studia na náročné situace v každodenní praxi?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
31. 5. 2011

Podpis:

* 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




