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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…
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Studentka volila pro zpracování bakalářské práce zajímavé téma péče o pacienta s komplikacemi 
kolorektálního karcinomu. Studentka nemocného sledovala na standardním chirurgickém oddělení. Studentka 
volila téma, které je v souladu s předpoklady pro zpracování závěrečné práce v programu Ošetřovatelství na 3. 
LF UK. V širším kontextu ošetřovatelských případových studiích  je jedná o téma běžné, přesto aktuální.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…
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Studentka v seznamu literatury uvádí 18 literárních zdrojů a to domácích knižních publikací a články 
z odborných periodik. Zahraničních ani elektronických zdrojů nevyužila. Po odborné stránce studentka volila 
validní zdroje, které přímo souvisejí s tématem bakalářské práce. Citační norma není uvedena zcela standardním 
způsobem.V přehledu literatury u některých zdrojů není uvedeno např. ISBN atd. U některých kapitol není 
uveden zdroj např. prognóza, komplikace atd.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

2

Předložená práce je případovou studií.Bakalářská práce je členěna na několik částí. V klinické části se studentka 
věnuje  anatomii a fyziologii tlustého střeva a dále charakterizuje samotné onemocnění a uvádí možné 
komplikace a jejich řešení. Kapitola věnovaná samotnému pacientovi je v průběhu hospitalizace popsána 
chronologicky, ale velice stručně. V souhrnu diagnóz je uvedena sepse, přesto není jasné v jaké době 
hospitalizace proběhla. Nenacházím přehled laboratorních výsledků a dalších diagnostických metod atd. Dále se 
studentka zmiňuje o přidružených onemocněních, ale není uvedeno o která se jedná.
Ošetřovatelská část práce je členěna na část teoretickou, kdy studentka charakterizuje metodu ošetřovatelského 
procesu a ošetřovatelský model M. Gordonové, který také použila pro zpracování ošetřovatelské anamnézy. 
Ošetřovatelská anamnéza byla odebrána v průběhu hospitalizace nemocného na standardním chirurgickém 
oddělení. Nacházím nesrovnalosti v ošetřovatelské anamnéze: např. str. 38 inkontinence moči přítomna není a  
příloha č. 2 inkontinence převážně močová. Na základě ošetřovatelské anamnézy studentka stanovila krátkodobý 
plán ošetřovatelské péče a to po dobu 24 hodin. Stanovila čtyři aktuální a dvě potencionální ošetřovatelské
diagnózy. Shledávám chybně stanovenou oše.dg. týkající se rizika pádu. Toto vyjádření se zdá být velice 
nekonkrétní. Není jasné, která vedlejší diagnóza ovlivnila riziko pádu a co je myšleno termínem slabá chůze. 
Snížená soběstačnost je uvedena v oblasti hygieny a pohybu, přesto ze zpracování Barthel testu vyplývá deficit 
soběstačnosti i  dalších oblastech sebeobsluhy.Všechny ošetřovatelské diagnózy jsou rozpracovány. Studentka si 
ve většině případech klade konkrétní a reálné cíle ošetřovatelské péče. Nejasný je vzhled operační rány a její 
popis sutury. Dlouhodobý plán péče je popsán velice stručně. Kapitola edukace je zaměřena převážně na péči o 
stomii. Bohužel se v této kapitole nepodařilo zcela provázat teoretickou oporu s konkrétním nácvikem obsluhy 
stomie samotným pacientem. Výstižně je podána kapitola psychosociální problematiky.



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

2

Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování 
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK s výhradami. V práci nacházím jazykové chyby, často 
nejasná a neodborná vyjádření. Práce obsahuje 61 stran a je obohacena čtyřmi přílohami. Na přílohy je v textu 
uveden odkaz. Rozsah práce je v souladu s doporučeními.Citační norma byla dodržena s výhradami.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Z práce je patrný zájem studentky o ošetřovatelskou problematiku, přesto vyplývá, že ne 
vždy jsou pochopeny důležité souvislosti nutné pro bezpečné ošetřování nemocného. Téma 
práce shledávám jako zajímavé a hodné zpracování. Odbornou připravenost pro zpracování 
bakalářské práce prokázala s drobnými výhradami.

Otázky k 
obhajobě: V které době hospitalizace u nemocného probíhala sepse?

V práci je uvedeno, že byl odebrán stěr z rány na bakteriologické vyšetření. 
Jaký byl výsledek tohoto vyšetření?

Jak by jste popsala operační ránu v době vašeho ošetřování?

Co jsou Ventrofil®stehy?

Jaké přidružené onemocnění ovlivnilo riziko pádu a jak ovlivňuje riziko 
pádu zavedený žilní vstup?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:
21.6.2011

Podpis:
Mgr. Renata Vytejčková

* 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




