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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma péče o pacienta s hematurií. Toto téma je vybráno 
vhodně, neboť studentka pro svoji bakalářskou práci zvolila zajímavé téma, které prezentuje na případu jednoho 
pacienta hospitalizovaného na urologickém oddělení. Úloha sestry u pacienta s rizikem neprůchodnosti 
močových cest způsobených např. koaguly je zcela zásadní a vyžaduje, aby si sestra uvědomovala souvislosti a 
věděla, jak neprůchodnosti předcházet či ji řešit. Volba tématu splňuje požadavky kladené na zpracování 
bakalářské práce v programu ošetřovatelství na 3. LF UK v Praze.

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Studentka pracovala samostatně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně reagovala na 
připomínky, které následně zapracovala. Studentka se v problematice orientuje. Je patrný zájem o zvolenou
problematiku. V seznamu literatury uvádí adekvátní množství literárních zdrojů, a to domácích i celou řadu 
zahraničních publikací, včetně elektronických zdrojů. Po odborné stránce studentka volila validní zdroje, které 
přímo souvisejí s tématem bakalářské práce.

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

4

Předložená práce je kazuistikou jednoho pacienta zaměřená na řešení hematurie v dlouhodobějším hledisku, 
v průběhu dvou hospitalizací. 
Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje hematurii. Definici, 
klasifikaci, patogenezi, diagnostice a terapii. Dále popisuje benigní hyperplazii prostaty, jako původní diagnózu 
pacienta. Dále je popsána kazuistika konkrétního pacienta. Vyčerpávajícím způsobem je popsán průběh 
hospitalizace pacienta, kde se studentce podařilo propojit medicinskou a ošetřovatelskou stránku péče. 
V ošetřovatelské části studentka správně odebrala ošetřovatelskou anamnézu. V průběhu hospitalizace pacienta 
řešila studentka prevenci neprůchodnosti močového katétru při pooperační hematurii a možnou infekci 
močových cest spojenou s katetrizací močového měchýře. V rámci studia problematiky studentka využila validní 
zdroje, které odpovídají ošetřovatelské péči založené na důkazech. Oceňuji zejména kapitolu výplach močového 
měchýře otevřeným i uzavřeným způsobem. V diskusi studentka konfrontuje praxi na svém domovském pracovišti 
u konkrétního pacienta, s doporučenými postupy a zkušenostmi z jiných pracovišť. Toto pojetí bakalářské práce 
splňuje požadavky, které jsou kladené na úroveň bakalářských prací na 3. LF. 

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

4



Předložená bakalářská práce splňuje po formální, jazykové i stylistické stránce předpoklady pro zpracování 
závěrečné práce programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. Práce je přehledně strukturována. Psána čtivým 
jazykem. Rozsah práce odpovídá požadavkům. Navíc jsou stránkovány přílohy. Studentka odkazuje na použité 
zdroje v textu. Citační norma byla dodržena. Práce nenese známky plagiátu.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Porovnejte výhody a nevýhody otevřeného a uzavřeného způsobu výplachu 
močového měchýře. 

V čem spočívá účinek kyseliny citronové při výplachu močového měchýře?   
Jaké postupy ošetřovatelské péče se uplatňují v prevenci infekce spojené 
s katetrizací močového měchýře? 

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
19.6.2016

Podpis:
Mgr. Renata Vytejčková

* 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


