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Výborně zvládnutá bakalářská práce ve všech částech vyplývá z mnohaletého denního 
kontaktu se stovkami mladých pacientů s Hodgkinovým lymfomem, jejichž léčba probíhá ve 
valné většině ambulantně. Teoretická část práce je zpracovaná podle nejnovějších poznatků o 
etiologii, diagnostice a terapii Hodgkinova lymfomu. Neobyčejně fundovaně je zvládnuta 
ošetřovatelská část, plynoucí z dokonalé znalosti péče o tyto pacienty. Zlatým hřebem práce 
jsou partie, které se zabývají psychosociálními aspekty mladých pacientů s Hodgkinovým 
lymfomem a ve kterých sestra Hynková zároveň zmiňuje psychickou náročnost takovéto péče 
pro personál. Na modelové pacientce, vyznávající židovskou víru,  popisuje autorka osud 
mladé , inteligentní, ale rozvedené ženy s dvěma malými dětmi, která onemocní závažným 
nádorovým onemocněním a podstupuje intenzivní onkologickou léčbu. Líčí její  obavy a 
nejistoty  a vede pacientku k zvládání „aktivit všedního dne“, tak jak její zdravotní stav 
dovoluje. Příběh je skutečný, pacientka je nyní krátce po léčbě v kompletní remisi. Sestře 
Hynkové patří velký dík. Nejen za vynikající bakalářskou práci, ale především za její 
opravdový zájem a péči o tyto mladé pacienty. 

Poznámky, 
doplňky 
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Otázky k 
obhajobě:

Otázka č. 1.  Má etnický původ pacientky (po matce je židovka) nějakou 
etiologickou souvislost s Hodgkinovým lymfomem ?? 

Otázka č. 2. Jak souvisí kožní problémy pacientky (svědění, ekzémy a 
především alopecie) s Hodgkinovým lymfomem ??
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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




