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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 3

Autorka se v práci zabývá problematikou péče o dítě s celiakií. Jako originální lze označit výběr modelu Betty 
Neumanové, podle kterého je zpracována ošetřovatelská anamnéza. Ošetřovatelský plán je však alespoň ve své 
první části zaměřen spíše na psychosociální pomoc rodičům, které se s nemocí vyrovnávají hůře než samotná 
pacientka.    

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

2

Studentka v průběhu psaní práci konzultovala. Bylo nutné vedení jak při konkretizaci tématu práce a formování 
do kazuistické podoby, tak při formulaci ošetřovatelských diagnóz a cílů péče. V teoretické části se autorka 
stručně zabývá anatomií a fyziologií tenkého střeva, poté popisuje onemocnění CS. Uvedené literární zdroje jsou 
aktuální, odpovídají tématu práce. Práce obsahuje 16 tištěných publikací a 12 elektronických zdrojů. Jako klad 
vidím zařazení cizojazyčných titulů. Kromě cizojazyčného článku pro nurse practitioners však postrádám článek 
s uvedenou tematikou z českého periodika v oboru ošetřovatelství. Vzhledem k tomu, že autorka neuvádí ISBN 
ani ISSN, je těžké některé zdroje identifikovat. Například zdroje uvedené pod autorkou Vojtová, M. jsou 
dohledatelné na stránkách SZŠ Hradec Králové spíše jako přednášky vypracované ve formě power point
prezentací. 
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2

V úvodu ošetřovatelské části práce studentka popisuje ne zcela přesně popisuje ošetřovatelský proces. Ve výčtu 
jeho fází chybí plánování intervencí. Zároveň lze namítnout, že nejdůležitějším cílem ošetřovatelského procesu 
není obnovení fyzického a psychického zdraví pacienta, jak autorka uvádí, protože toto u velké části pacientů 
není reálné. Na str. 34 chybí uvedení zdroje informací o modelu Betty Neumanové. 
Ošetřovatelský plán má dvě části. Časově je rozdělen na období bezprostředně po stanovení diagnózy CS a dobu 
po uplynutí dvou let. Z anamnézy vyplývá, že kromě opožděného růstu a vývoje, nevykazuje pacientka žádné 
fyzické ani psychické potíže. Autorka formulovala 5 ošetřovatelských diagnóz, z toho 2 zaměřené na pacientku a 
3 zaměřené na rodiče. Jako problematickou vidím diagnózu 4.5.4. Obava pacientky ze stanovené diagnózy, která 
je v rozporu s tím, co studentka popisuje v anamnéze. Zhodnocení psychického stavu pacientky na str. 35 je pak 
v rozporu s údajem v příloze č.5, kde pacientka naopak na otázku, zda pociťuje obavu ze své diagnózy, odpovídá 
ano. Tato skutečnost ovšem není více v textu rozvedena. Diagnóza 4.5.4. se jeví jako nadbytečná nebo 
spekulativní. V ošetřovatelském plánu po dvou letech od stanovení CS pokračuje diagnóza opožděný růst a vývoj 
pacientky, formulované cíle i intervence jsou v podstatě totožné. Přibyly diagnózy zaměřené na psychický stav 
pacientky, zejména obavy z dopadů diagnózy CS na život pacientky. Navrhované intervence jsou často totožné, 
obecně formulované, většinou se jedná o rozhovor s pacientkou a její uklidnění. Poněkud nepřesnou se opět jeví 
dgn. 4.6.5 Riziko porušování dietního režimu pacientkou s ohledem na údaje v dotazníku přílohy č.5, kdy 
pacientka uvádí, že ji občas spolužáci nabádají, aby si s nimi dala něco lepkového, ale zatím „vždycky odolala“.



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

2

Z formálního hlediska práce splňuje požadavky kladené na absolventa bakalářského studia. Text je psán 
kultivovaným jazykem, vytknout lze ojedinělé překlepy. Práce obsahuje obrazovou dokumentaci, seznam zkratek 
i požadované přílohy, vykazuje však výše uvedené rozpory mezi údaji v přílohách a v textu. Struktura 
ošetřovatelského plánu není jednotná, grafická úprava plánů péče a popisu realizace se v jednotlivých diagnózách 
liší. V seznamu použité literatury chybí u knižních publikací ISBN a místo vydání. U časopiseckých článků chybí 
ISSN nebo jiný identifikační údaj zdroje. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaké jsou zásady ošetřovatelské péče o dětského pacienta před a po biopsii 
tenkého střeva?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě s uvedenými výhradami

Datum:
10. 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


