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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Téma bakalářské práce je aktuální, neboť benigní hyperplazie prostaty patří mezi nejčastější benigní nádory u 
mužů.

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

4

Autorka pracovala samostatně. S danou problematikou je velmi dobře seznámena. V bakalářské práci využívá 
vhodně zvolené literární i internetové zdroje a též poznatky ze své praxe na urologické klinice.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 57 letého nemocného po plánované operaci
prostaty. V ošetřovatelské části vychází z modelu M. Gordonové.
Autorka si stanovila 3 aktuální a 3 potencionální ošetřovatelské diagnózy k druhému pooperačnímu dni. V plánu 

a realizaci reaguje na všechny uvedené položky. Na str. 65 by cíl mohl být ještě  jinak formulován.
Oš. dg. byly stanoveny k druhému pooperačnímu dni, jak je uvedeno na straně 60. Není shoda v údajích týkající 
se   bolesti viz strana 44 a 61, TK str. 68 a 43, pohybového režimu str. 67 a 43.
Dále následuje dlouhodobý plán péče, který by mohl být ještě více obohacen časovými údaji. Závěr tvoří 
psychologická část a edukace. Část edukace je velmi pěkně zpracována.
Na str. 66 došlo k překlepu, který ovlivnil smysl textu a na straně 57 je chybné tvrzení
I přes uvedené připomínky se autorka v dané problematice dobře orientuje.

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

2

Práce má 81 stran a  4 přílohy. Je přehledně zpracována. V textu jsou dodržovány publikační normy, pouze na 
straně 8 - 11 jsou citace bez uvozovek a na straně 8 jsou u jednoho odstavce uvedené dva citované zdroje.
Z hlediska formální úpravy se v práci objevuje odlišné řádkování proti základnímu textu viz např. str. 12, 31, 33,
47, 61, 65. Dále došlo k několika překlepům např na str. 54, 65, 66, 68. V seznamu zkratek nejsou uvedeny 
všechny zkratky, které se v práci vyskytují např. strana 40 atd.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Popište edukaci nemocného v pooperačním období.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
11. 6. 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




