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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Studentka se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 34 letou nemocnou po plicní resekci pro 
metastatické postižení. Vzhledem k častosti výskytu onkologických onemocnění, je problematika 
metastáz  stále velmi aktuální.

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

Při zpracování své práce se autorka snažila pracovat samostatně. Použila informace z odborné 
literatury i  internetových zdrojů.
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3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 34 letou nemocnou, která byla přijata
na chirurgické oddělení k plicní resekci pro plicní metastázy vpravo.
V kazuistické části vychází studentka z modelu Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu
odebrala 1. pooperační den. Oš. anamnéza je pěkně a přehledně zpracována. 
Jako aktuální problémy nemocné jsou v práci řešeny možné komplikace související s drenáží 
pohrudniční dutiny, dále pooperační omezení průchodnosti dýchacích cest a riziko vzniku bolesti v 
souvislosti s operací. Část práce věnovaná průběhu hospitalizace je také na velmi dobré úrovni. Pouze 
ve 3. pooperačním dni by mohlo být více informací.
V diskusi se autorka věnuje jak problematice operace, tak oš. problémům.
Závěr tvoří přílohy, kde v příloze oš. anamnézy postrádám celkové výsledky jednotlivých měření.
Přesto je práce až na drobné připomínky velmi dobře zpracována, podává komplexní pohled na danou 
problematiku. Studentka zde uplatňuje své teoretické znalosti i zkušenosti sestry.
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4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy 3

mailto:jana.holubova@lf3.cuni.cz
mailto:jana.holubova@lf3.cuni.cz


Práce má celkem 68 stran a 8 příloh. Je psána jasně, stručně, přehledně. Publikační normy jsou 
dodrženy.
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