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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 40letou nemocnou po laparoskopické 
ileocekální resekci pro stenózu terminálního ilea při základním onemocnění Crohnovy choroby.

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

Při zpracování své práce autorka se snažila pracovat samostatně. Použila informace z 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 40 letou nemocnou, která byla přijata
na chirurgické oddělení k laparoskopické ileocekální resekci pro stenózu terminálního ilea 
V kazuistické části vychází studentka z modelu Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu
odebrala 1. den hospitalizace. Dále zaznamenává 7dní hospitalizace nemocné. Zde by si tato část 
zasloužila podrobnější informace k hodnocení bolesti.
Jako klíčové problémy nemocné je v práci řešena bolest a riziko vzniku TEN. Též zde by problematika 
bolesti mohla být ještě přesněji zpracována. Kapitola dlouhodobé péče je dobře zpracována. Diskuse se 
věnuje jak problematice operace, tak oš. péči. Drobným nedostatkem je chyba v odkazu na zdroj na 
straně 49.
Celkově je však práce až na drobné připomínky velmi dobře zpracována, podává komplexní pohled na 
danou problematiku. Autorka dobře propojuje své teoretické znalosti se zkušenostmi a znalostmi své 
sesterské praxe.

3

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 3
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Práce má celkem 59 stran a 3 přílohy. Je psána jasně, přehledně. V práci se vyskytuje několik 
překlepů např. s. 7, 35, 29, 23. 
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Otázky k 
obhajobě: Jaká je úloha a možnosti sestry v řešení problematiky bolesti?
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