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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou jednoho z nejčastějších nádorů v ČR - karcinomem sigmoidea.

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 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 68 letého nemocného, který byl přijat 
na chirurgické oddělení k plánované resekci sigmoidea pro tumor.
V kazuistické části vychází studentka z modelu M. Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu odebrala 1. 
pooperační den. Oš. anamnéza je přehledně zpracována. Také průběh hospitalizace je dobře 
zpracovaný. Pouze v některých částech by mohl být přesnější. V hodnocení rizika pádu je rozpor ve 
výsledném počtu bodů v textu práce a v příloze č. 1.
Jako hlavní oš. problémy si autorka zvolila s ohledem na chirurgický výkon problematiku bolesti, dále 
riziko vzniku tromboembolické nemoci a strach. Problémy jsou vhodně vybrány a dobře zpracovány. 
Pouze reedukaci aplikace Fraxipatrinu by mohla být věnována větší pozornost. 
Celkově je práce dobře zpracována, autorka se velmi dobře orientuje v dané problematice.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

Práce má celkem 79 stran a 4 přílohy. Seznam příloh není zcela přesně uveden. V práci je více 
gramatických nedostatků a několik překlepů.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jaká je úloha sestry v prevenci TEN?

Jak probíhal nácvik aplikace Fraxiparinu?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

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