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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovává  zajímavé téma ošetřovatelské péče o dospělého pacienta po uretroplastice z důvodu 
hypospadie.  Kladně hodnotím zájem o psychické aspekty péče o pacienta s tímto postižením.  

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů 4

Studentka pracovala samostatně, připomínky vedoucí práce zohlednila a zapracovala. V práci použila adekvátní 
zdroje české i cizojazyčné.  

3

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

Podrobně zpracovaná ošetřovatelská anamnéza, ošetřovatelské diagnózy odpovídají potřebám pacienta, cíle jsou 
srozumitelně formulované a konkrétní. 

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

3

Práce rozsahem i zpracováním odpovídá požadavkům na absolventa bakalářského studia. Obsahuje požadované 
přílohy.  Drobné nedostatky v podobě překlepů či nesprávné interpunkce nenarušují srozumitelnost plynulost 
textu. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaké musí mít sestra osobnostní a vzdělanostní předpoklady k tomu, aby mohla pomoci 
pacientovi otevřeně mluvit o jeho potížích s močením a sexuálním životem?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
24. 8. 2012

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




