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

1)  Aktuálnost problematiky, originalita práce .                                                                                   4 

                                                                                                                                 

     Bakalářská práce Michaely Kalouskové se věnuje vyčerpávajícím způsobem  onemocnění, 

     které trápí mnoho pacientů od pradávna. Vysvětluje anatomii, klasifikaci, chirurgickou léčbu 

     i s ohledem na to, že se často jedná o metodu volby a tudíž není vždy žádný způsob terapie 

     ideální. Z hlediska pohledu zdravotní sestry je zvláště důležitá informovanost při léčbě tohoto 

     onemocnění, aby byla aktivním spolupracovníkem ošetřujícího lékaře a následně byla sama  

     schopna aktivně pomáhat při řešení problémů. Nutno zdůraznit důležitost zdravotní sestry 

     v informování  pacienta při zahájení i průběhu léčby, její účast v celém léčebném procesu  

     podle moderních trendů v ošetřovatelství. 
 

2 )  Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled          4 

     domácích i zahraničních literárních pramenů. 

 

     Samozřejmě se v práci vyskytují citace z prací řady špičkových  českých i zahraničních lékařů,  

     které  použila. Michaela Kalousková pracovala samostatně, aktivně a velmi zodpovědně.  

     S ohledem na úzkou problematiku vyčerpala dostatečně zdroje informací více, než by odpovídalo 

     práci zdravotní sestry k ošetřovatelské péči. 

 

3)   Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu.    4 

 

     Z bakalářské práce je zřejmé, že se jedná o práci zodpovědné studentky, které není daná proble- 

     matika  ani v běžné rutinní praxi cizí. Vybraný pacient byl vstřícný a aktivně spolupracoval. 

     Zvolili jsme starou a osvědčenou metodu léčby elastickou ligaturou dle Hippokrata (460-370 př.n.l.) 

     a došlo k uspokojivému zhojení. 

 

4)    Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava      3 

práce, dodržení publikační normy. 

 

Bakalářská práce je zpracována přehledně včetně odkazů na literaturu a má logický systém. 

Svým rozsahem je více než vyhovující účelu i použitelnosti ke studiu problematiky zadané 

tématem práce. V grafické úpravě jsou drobné nedostatky – text není zarovnán do bloku. 
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Poznámky, doplňky posuzovatele: 

 

Michaelu Kalouskovou  znám již řadu let před tím, než nastoupila jako zdravotní sestra v mé ordinaci. Pracovala  jako vrchní sestra  urologického oddělení a i od kolegů ji znám jako 

mimořádně zodpověd- nou a pracovitou spolupracovnici, což je dle mého názoru velmi podstatné.V mé chirurgické ordinaci  

se věnujeme všeobecné chirurgii ,cévní chirurgii ,traumatologii etc. včetně operativy a následné péči na lůžkovém stacionáři.V problematice onemocnění konečníku i tlustého střeva 

včetně vyšetřovacích tech- nik spolupracujeme s řadou lékařů z předních pražských pracovišť ve smyslu dalších vyšetřovacích technik a zákroků, které nelze bez vhodného zázemí řešit 

v rámci ambulantní péče,či v rámci jednodenní chirurgie. 

 
 
 
Otázky k obhajobě : 
 

1) Jaká  jsou  preventivní  opatření  před  vznikem perianálních  píštělí  a  před  jejich recidivami ? 

2) Jaké komplikace mohou nastat, pokud se nezahájí léčba perianálních píštělí dostatečně včasně ? 
3) Jak by se postupovalo u citovaného pacienta v případě nezhojení defektu po řešení perianální píštěle elastickou ligaturou dle 

Hippokrata ? 
 
 

 

Hodnocení celkem:  

Doporučuji  práci k obhajobě jako vyčerpávající, zvláště s ohledem na velmi specifické téma.         
           
 

Návrh klasifikace práce:  výborně  
 
 

Datum:  10. 5. 2012 

 
 
Podpis: MUDr. Radomír Pacík 
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