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Vedoucí práce 

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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Vzhledem k výskytu a četnosti onemocnění pankreatu v populaci je zvolené téma bakalářské práce zcela aktuální. 
Práce nabízí standardní úhel pohledu na tuto problematiku v rovině ošetřovatelské i z hlediska možného 
chirurgického zákroku. 

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

4

Autorka pracovala zcela samostatně, prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, velmi dobře se 
orientovala v zadané problematice, maximálně využila zkušeností z praxe sestry u lůžka, získané informace 
porovnávala s aktuální situací u konkrétního pacienta na oddělení. V seznamu literatury autorka uvedla 20 
odborných pramenů, domácích i zahraničních, včetně internetových odkazů.

3

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

Ke zpracování bakalářské práce přistoupila autorka zodpovědně, přestože pracovala samostatně, dodržovala 
pokyny a doporučení vedoucího práce i odborného konzultanta, o nových informacích přemýšlela, snažila se 
získané znalosti průběžně konzultovat s odborníky na chirurgickém oddělení. Z odborných literárních pramenů 
využila stěžejní myšlenky autorů zabývajících se touto problematikou. Proporcionálně je více zastoupen 
ošetřovatelský pohled, což odpovídá profesnímu zaměření autorky bakalářské práce.

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

4

Předložená bakalářská práce má pěknou stylistickou i jazykovou úroveň, obsahuje 56 stran textu, doplněna je 
12 přílohami, které dokreslují probírané téma. Autorka zpracovala podněty z odborných domácích i 
zahraničních titulů včetně internetových odkazů. Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují a odborná 
problematika je srozumitelně vysvětlena. Potřebnost a závažnost ošetřovatelské i chirurgické péče je vhodně 
demonstrována na kazuistice konkrétního pacienta po pankreatoduodenektomii. Autorka nevybočuje z pravidel 
ustálených publikačních norem.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Při zpracování tématu bakalářské práce se velmi pozitivně projevila 
provázanost praxe autorky a zkušenost sestry u lůžka se schopností získávat 
nové odborné informace a následně je využít publikačně. Velmi kladně 
hodnotím průběžné konzultace autorky s odborníkem z oblasti chirurgie 
a rozsáhlé využití znalostí z fungování ošetřovatelské praxe v ÚVN 
Střešovice

Otázky k 
obhajobě:

Popište pooperační ošetřovatelskou péči u pacienta po 
pankreatoduodenektomii.

Uveďte možné komplikace po operačních zákrocích tohoto typu.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Výborně

Datum:
3. 6. 2011-

Podpis: PhDr. Josef Šimon

* 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




