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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu, který patří v České republice mezi 
nejčastější nádor zažívacího traktu.

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 české i zahraniční odborné 
literatury i internetových zdrojů.

4

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 66 letého nemocného, který byl přijat 
k operaci pro kolorektální karcinom recta.
V kazuistické části studentka vychází z lékařské a ošetřovatelské anamnézy. Při zpracování oš. 
anamnézy užívá model M. Gordonové. Informace odebrala 1. den hospitalizace nemocného. 
Oš. anamnéza je dobře zpracována. Problematiku stomie a bolesti si autorka správně zvolila s ohledem 
na aktuální stav a  zátěž nemocného. Průběh hospitalizace na JIP i standardním oddělení, dlouhodobá 
péče i diskuse jsou zaměřeny na úlohu sestry a přehledně a jasně zpracovány. 
Autorka se velmi dobře orientuje v dané problematice a výborně uplatnila i své bohaté zkušenosti ze 
sesterské profese. Celkově je práce na výborné úrovni.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 70 stran a 4 přílohy. Je psána jasně, přehledně. Publikační normy byly dodrženy.
Překlep na str. 8.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jak probíhala edukace nemocného s ohledem na založení stomie?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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

Datum:
15.6. 2015

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte


