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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Autorka zvolila aktuální téma péče o pacienta s nádorovým onemocněním. Práci zpracovala 
standardním způsobem. 

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

2

Studentka pracovala samostatně, při práci využívala možnost konzultace s vedoucí práce. V teoretické 
části popisuje anatomii močových cest a shrnuje poznatky o nádorech močového měchýře. Informace 
čerpá především z české literatury pro lékaře a studenty medicíny. Seznam literatury obsahuje 17 
položek, postrádám relevantní publikace z oboru ošetřovatelství.

3

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

  
.  Studentka poměrně podrobně popisuje průběh hospitalizace pacienta. /daje převzala z lékařské dokumentace a 
vlastní ošetřovatelské anamnézy. Při přebírání pacienta ze sálu na ICU je vhodné uvést přesný čas a ne obecné 
„okol 17. hodiny“. Na str. 33 uvádí výsledek histologického vyšetření, bylo by vhodnější jej rozepsat slovně, aby 
bylo jasné, co to pro pacienta znamená. Pro strukturu ošetřovatelské anamnézy zvolila model M. Gordonové. 
Anamnéze je pečlivá, v první části se však zbytečně opakují údaje o provedených vyšetřeních a navržených 
léčebných postupech. Na str. 41 by bylo vhodné konkrétně uvést jakou úlevovou polohu pacient zaujímá. 
Na základě anamnézy autorka formulovala 6 ošetřovatelských diagnóz v krátkodobém a 2 dgn. v dlouhodobém 
plánu péče, které odpovídají aktuálnímu stavu pacienta. Plánované cíle a intervence odpovídají potřebám 
pacienta, jsou však málo konkrétní a individualizované. O psychosociálních problémech pacienta se studentka 
zmiňuje v anamnéze i v samostatné kapitole, nicméně nezmiňuje úlohu sestry a možné intervence. 



4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 3

Práce má 77 stran textu a 8 stran příloh. Práce rozsahem i zpracováním odpovídá požadavkům na 
absolventa bakalářského studia.  
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Chemoterapie a její možný dopad na kvalitu života pacienta

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: 

Datum:
12. 6. 2014

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


