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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Vzhledem k tomu, že incidence kolorektálního karcinomu má zvyšující se tendenci, jedná se o téma velmi 
aktuální. Práce poukazuje na důležitost správné edukace pacienta se stomiemi. Správně vedená edukace může 
výrazně zvýšit kvalitu života pacienta. Práci proto považuji za velmi přínosnou.

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

4

Studentka pracovala samostatně, pravidelně se účastnila konzultací, přicházela na ně připravená.
Z práce je zřejmé, že dané problematice autorka porozuměla a velmi dobře se v ní orientuje.
Studentka pracovala s přiměřeným množstvím literatury, na kterou jsou odkazy v textu. Pracovala převážně 
s českou, ale i zahraniční literaturou. Použitá literatura je aktuální, studentka dodržuje národní citační normu.

3

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

Studentka vypracovala po odborné stránce velmi kvalitní práci. 
V první části se zabývá charakteristikou, epidemiologií, diagnostikou a léčbou kolorektálního karcinomu. 
Zmiňuje i moderní metodu Fast Track. 
V druhé části vypracovala kazuistiku pacienta s kolorektálním karcinomem. Vypracovala ošetřovatelskou 
anamnézu a seznamuje nás s průběhem hospitalizace i péče o pacienta během ní. Zabývá se také průběhem 
rekonvalescence v domácím prostředí.
Studentka se podrobněji zabývá problematikou edukace pacienta v základní péči o stomie a dokazuje, jak je 
důležitá kvalitní edukace s ohledem na kvalitu života. V práci porovnává způsob edukace ve velké a v malé 
nemocnici. Dále se podrobněji zabývá problematikou irigace stomika.
V závěru práce studentka na základě získaných informací vytvořila doporučení pro praxi.
Na práci velmi oceňuji to, že setkání pacienta se studentkou a snaha studentky najít řešení v pacientově nelehké 
situaci vedlo k výraznému zlepšení kvality jeho života.

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

4

Práce je po formální i jazykové stránce kvalitní. Nevyskytují se v ní překlepy, ani pravopisné chyby. Grafická 
úprava je pěkná. Práce je vhodně doplněna přílohou.
Rozsah práce je přiměřený.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: 1. Jak ovlivňuje správně vedená edukace kvalitu života pacienta?

2. Můžete shrnout problémy, které jste identifikovala v oblasti edukace 
stomika?

3. Jaké je Vaše doporučení pro praxi v oblasti edukace stomiků?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
23. 6. 2015

Podpis:
Mgr. Petra Sedlářová

* 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


