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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Autorka zpracovala případovou studii pacienta po operačním zákroku z důvodu zhoubného nádoru patrové 
tonzily. 
  

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

2

Studentka práci konzultovala jednou, kdy si ujasňovala strukturu a obsah. K další konzultaci doručila již hotovou
práci, sedm pracovních dní před stanoveným termínem odevzdání. V teoretické části stručně shrnula poznatky o 
nádorech orofaryngu. V textu odkazuje na relevantní zdroje, ne však zcela důsledně. Práce s literaturou se jeví 
jako slabá stránka autorky.  Odkazy chybí u odstavců 4.1, 4.4 – 4.7. Na str. 27 a 28 v popisu průběhu 
hospitalizace naopak nesprávně uvádí teoretické poznatky a odkazuje na odbornou literaturu. Pod vlastním 
textem na str. 31, kde popisuje způsob fixace drénu, chybně uvádí jako autorku Vytejčkovou. Na téže stránce 
opět odkazuje na Vytejčkovou, když píše, že „postup převazu byl konfrontován s literaturou a shledán za 
odpovídající“, neuvádí však, co Vytejčková na str. 199 - 220 uvádí. Text na straně 43 – 46 není doplněn odkazy 
na zdroje uvedených informací. Dále autorka nesprávně uvádí v závěru práce jako zdroje jednotlivé kapitoly z tří 
různých publikací. Po odečtení takto nesprávně uvedených titulů se seznam literatury redukuje z 25 na 12 titulů.    
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
2

Poznatky z literatury studentka zapracovala jak do teoretické části, tak do části praktické, která je zaměřena na 
ošetřovatelskou péči. Po uvedení ošetřovatelské anamnézy a popisu průběhu hospitalizace autorka označila tyto 
ošetřovatelské problémy: riziko infekce operační rány, riziko nedostatečné výživy, bolest, porušený spánek, 
strach. V této části autorka prokazuje, že má dostatečné znalosti o ošetřování pacientů s uvedenými problémy.
Co se týče odborného textu jako celku, jsou v praktické části nedostatky. Není jasné, co autorka myslí poslední 
poznámkou na str. 19, kdy odkazuje na Nejedlou, a kdo prováděl lékařskou anamnézu. Vzhledem k tomu, že 
studentka není lékařkou, předpokládám, že lékařskou anamnézu převzala z dokumentace pacienta. 
V ošetřovatelské anamnéze na str. 20 a 24 opakuje informace, které uvedla již v lékařské anamnéze. Na str. 25 a 
27 uvádí chybný termín pro periferní žilní katétr (permanentní venózní katétr, permanentní žilní venózní katétr). 
Na str. 37 odkazuje na příklady hodnotících škál bolesti v příloze 2, kde je však pouze jedna škála s vyznačenou 
intenzitou bolesti, není uvedený název škály. V diskusi se autorka zabývá podrobně problematikou HPV 
podmíněných nádorů, ačkoli v práci není jasně uvedeno, že nádor zpracovávaného pacienta byl způsoben HPV. 



Informace v odstavcích 11.1 – 11.6 nesouvisí se stavem pacienta tak, jak je popisován v předložené kazuistice 
v průběhu hospitalizace a patří do části teoretické.   
V závěru se autorka pěkně zamýšlí nad psychologickou problematikou pacientů s onkologickým onemocněním, 
bylo by však dobré, kdyby tuto úvahu a uváděné informace lépe propojila se situací konkrétního pacienta.  

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

Práce obsahuje 53 stran textu a 17 stran příloh. Rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Kvalitu práce snižují četné chyby v interpunkci a překlepy, včetně chyb v názvech publikací a jménu autorky 
Neuwirthové. Na již výše uvedených místech v textu chybí odkazy na literaturu, v obsahu chybí čísla stránek, 
název práce neodpovídá zadání v SIS.    

2

B
o

d
y

 
ce

lk
em

  

10

Otázky k 
obhajobě: 1. Vysvětlete uvedené nepřesnosti 

2. V čem spočívá ošetřovatelská péče o pacienta bezprostředně po operaci? Jaká je 
prevence rizik?

Hodnocení celkem: doporučuji k obhajobě 

Datum:
22. 6. 2016

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


