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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou karcinomu ovaria, který bývá pro své asymptomatické nebo neurčité 
příznaky často zachycen až v pokročilém stádiu.

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

Při zpracování své práce autorka pracovala samostatně. Použila informace z odborné literatury i 
internetových zdrojů.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 47 letou nemocnou, která byla přijata 
k operačnímu řešení pro karcinom ovaria.
V kazuistické části studentka předkládá lékařskou anamnézu a oš. anamnézu dle modelu M.
Gordonové, která je velmi pěkně zpracována. Dále zachycuje průběh 8 denní hospitalizace nemocné. 
Tato část je velmi podrobná. Dále si studentka vhodně vybrala jako klíčové problémy problematiku 
bolesti, psychologickou problematiku a edukaci. Zvláště oceňuji velmi přesný obraz edukace nemocné 
při aplikaci nízkomolekulárního heparinu. Závěr tvoří dlouhodobá péče a diskuse.
Celkově je práce přehledná, logicky uspořádaná. Ukazuje, že studentka má velmi dobré odborné 
znalosti a  přehled v dané problematice.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 65 stran a 1 přílohu. V práci se vyskytuje několik překlepů, seznam zkratek není 
úplný. Rezervy jsou i v dodržení publikační normy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jaké edukační bariéry mohou znesnadnit realizaci edukace nemocných?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře – nedostatečně
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