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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 4

Autorka zpracovala ne příliš často popisované téma anorektální malformace. Popisuje kasuistiku 
osmiměsíčního dítěte léčeného chirurgicky metodou PSARP, která má podle autorky výborné 
posuzované z medicínského hlediska i z hlediska společenského života pacientů 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 akceptovala a zapracovala do 
ošetřovatelského plánu. Klinická část práce je poměrně stručná, ale podává ucelený přehled 
problematiky anorektálních malformací. V textu se studentka opírá o aktuální zdroje. Oceňuji zařazení 
dvou cizojazyčných zdrojů. 

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

V ošetřovatelské anamnéze autorka podrobně popsala stav pacienta, poté formulovala 6 diagnóz v 
rámci krátkodobého ošetřovatelského plánu a 2 diagnózy dlouhodobé. Při rozlišení dgn. autorka 
nepřesně označuje krátkodobý ošetřovatelský plán jako aktuální ošetřovatelské diagnózy, i když jsou 
všechny ve skutečnosti potencionální. Problémy odpovídají stavu pacienta. Z popisu ošetřovatelské 
péče je patrné, že studentka zná dobře problematiku péče o pacienty po PSARP. Vytknout lze zbytečné 
uvádění stejných údajů v části, kde studentka popisuje průběh hospitalizace.    

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

3

V ošetřovatelské anamnéze autorka podrobně popsala stav pacienta, poté formulovala 6 diagnóz v 
rámci krátkodobého ošetřovatelského plánu a 2 diagnózy dlouhodobé. Při rozlišení dgn. autorka 
nepřesně označuje krátkodobý ošetřovatelský plán jako aktuální ošetřovatelské diagnózy, i když jsou 
všechny ve skutečnosti potencionální. Problémy odpovídají stavu pacienta. Z popisu ošetřovatelské 
péče je patrné, že studentka zná dobře problematiku péče o pacienty po PSARP. Vytknout lze zbytečné 
uvádění stejných údajů v části, kde studentka popisuje průběh hospitalizace.

B
o
d
y
 

c
e
lk

e
m

  

14



Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

1. jaká je role sestry v psychické podpoře a edukaci rodičů dítěte, které se narodilo 
s anorektální malformací? 

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
25. 5. 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




