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Studentka si za téma své práce zvolila problematiku péče o pacienta s divertikulární nemocí 
komplikovanou pneumoperitoneem, peritonitidou a následně vyvedenou kolostomií. Studentka 
vybraného pacienta sledovala v rámci hospitalizace na standardním chirurgickém oddělení. Práce má 
charakter případové studie. Bakalářská práce obsahuje 73 stran a 12 příloh. Je rozvržena do několika 
částí. Práce je přehledně strukturována a jednotlivé části systematicky členěny. Uvedení stran u 
jednotlivých kapitol v obsahu odpovídá reálnému číslu strany uvnitř svazku.  
Studentkou stanovený cíl případové studie v úvodu práce byl splněn. 
Ošetřovatelská část 
V úvodu ošetřovatelské části studentka velice srozumitelně charakterizuje metodu ošetřovatelského 
procesu a ošetřovatelský model Marjory Gordonové. Pro sepsání ošetřovatelské anamnézy zvolila 
ošetřovatelský model právě Marjory Gordonové. Oše. anamnéza  je členěna do jednotlivých oblastí 
dle zvoleného modelu. Studentka uvádí podstatné informace. Využívá měřících a hodnotících technik, 
na které odkazuje a jsou uvedeny  v přílohách.Oceňuji přehlednou tabulku v úvodu ošetřovatelské 
anamnézy a zhodnocení kognitivních funkcí pacientky pomocí Mini Mental State Examination. 
Studentka k 14. pooperačnímu dni stanovila 5. aktuálních a 5 potencionálních ošetřovatelských 
diagnóz. Diagnózy jsou v přehledu číslovány. U oš. dg. týkající se deficitu informací ve vztahu 
k ošetřování stomie se problém jeví jako aktuální a uvedené vyjádření příčiny problému při ošetřování 
stomie se jeví mylné. Dále studentka stanovila oš. dg. týkající se hypoglykémie. V lékařské anamnéze 
tuto diagnózu nenacházím. Z oš. dg. č. 10 Riziko TEN z důvodů…….a tromboembolické nemoci 
nevyplývá jasně nevyplývá jasně, zda pacientka tuto nemoc prodělala či právě prodělává.  
Studentka  prokázala, že se v dané problematice orientuje a je schopna spolu pacientem stanovit 
priority ošetřovatelské péče. Svoji praktickou zkušenost prokazuje při stanovení plánu péče,  realizaci 
a hodnocení poskytnuté ošetřovatelské péče.  

Stylistická úroveň  1 2 3 4 

Formální úroveň  1 2 3 4 

Samostatnost při práci  1 2 3 4 

Obsahová stránka                       1          2           3           4 
Práce je k obhajobě   doporučena  nedoporučena 
  
Slovní hodnocení práce :  
Studentka předkládá práci, která splňuje požadavky kladené na zpracování případové studie v rámci 
bakalářské práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práci hodnotím jako  výbornou až velmi 
dobrou. 
Otázky k obhajobě : 
Jakým způsobem by jste zhodnotila operační ránu první pooperační den? 
Jakým způsobem byla zajištěna výživa pacienta první pooperační den? 
Objasněte nesrovnalosti v oše. dg. týkající se rizika dekubitu pro zavedenou NGS a NJS v cíli péče? 
Hodnocení obhajoby : 
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