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

4 

 Studentka volila pro zpracování bakalářské práce téma ošetřovatelské péče o bariatrického pacienta. Studentka 

sledovala případ pacientky dlouhodobě a podílela se na její péči. Volila téma, které je v souladu s předpoklady 

pro zpracování závěrečné práce v programu Ošetřovatelství na 3. LF UK. V širším kontextu ošetřovatelských 

případových studií se jedná o téma vzácněji popisované. Téma shledávám jako aktuální, neboť sestry jsou 

poměrně často konfrontovány s péčí o pacienty vyšší váhové kategorie i v podmínkách běžných nemocničních 

oddělení a ambulancí, kde podmínky a pomůcky nejsou obézním pacientům přizpůsobeny.  

 

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.… 

3 

 
 Studentka pracovala samostatně. Využila adekvátní množství konzultací, při kterých vhodně reagovala na 

připomínky, které ale následně zapracovala. Studentka se v problematice péče o pacienta s touto diagnózou 

orientuje. V seznamu literatury uvádí 34 literárních zdrojů, a to domácích knižních publikací, elektronických 

zdrojů a odborných periodik. V omezeném množství byly použity i zahraniční zdroje. Studentka odkazuje na 

autora Lindwalla s uvedením vydání publikace v roce 2002, přitom v seznamu literatury je uveden Lindwall a 

jeho publikace z roku 2003 a 2009. Některé uvedené publikace v seznamu nejsou citovány v textu např. autor 

Kasper, Kelnarová, Vytejčková. Některé publikace byly voleny vhodně a přiléhavě k tématu 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… 

3 

 
 Předložená práce je případovou studií. Studentka si v úvodu práce stanovuje cíl, který se jí podařilo splnit. 

Bakalářská práce je členěna na několik částí. V teoretické části se studentka věnuje obezitě spolu 

s onemocněními, která s ní bývají spojována. Je zmíněna léčba obezity s důrazem na postupy bariatrické 

chirurgie. Oceňuji, že se studentka v práci věnuje přípravě pacienta k operačnímu výkonu. Cenná je kapitola 

popisující doporučení pro uzpůsobení a vybavení bariatrických oddělení, operačního sálu pro bariatrickou 

chirurgii a specifika jeho vybavení. Následující část práce je věnována případu konkrétního pacienta. Studentka 

uvádí přehledný průběh hospitalizace s důrazem na perioperační péči. Oceňuji, že autorka pacientku sledovala 

dlouhodobě, tudíž popis péče přesahuje období samotné hospitalizace. Tato část je popsána přehledně, 

srozumitelně a s logickým uspořádáním informací. Práce je doplněna kvalitními obrázky.  

Ošetřovatelská část práce je členěna do několika částí. Ošetřovatelskou anamnézu studentka odebírala v den 

operace po probuzení pacientky z anestezie. Ošetřovatelská anamnéza je dosti stručná. Autorka se ve své práci 

věnuje dvěma ošetřovatelským problémům – riziku pádu a specifickým požadavkům na vybavení bariatrických 

oddělení. Tuto problematiku volila přiléhavě případu pacientky, přesto při zpracování postrádám hlubší vhled do 

problematiky. V rámci ošetřovatelské části je využit nižší počet zdrojů. V celkovém kontextu lze říci, že studentka 

prokázala adekvátní odbornou připravenost pro poskytování ošetřovatelské péče o bariatrické pacienty.  

 

 

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. Rozsah práce 

odpovídá požadavkům. V obsahu jsou mylně stránkovány přílohy, které se běžně již nestránkují. Přílohy jsou 

čitelné.  

Studentka odkazuje na použité zdroje v textu. Citační norma byla dodržena. Test shody v programu Turnitin 

uvádí 13%. Práce nenese známky plagiátu. Práce je psána čtivým jazykem. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele:   

 

 

Otázky k 
obhajobě: 

Ošetřovatelskou anamnézu jste odebírala v den operace časně po výkonu. 

Jak jste vyhodnotila riziko pádu u pacientky?   
 

 
 

V čem spočívala dlouhodobá předoperační příprava pacientky?   
 

 
 

Kdy a jak obvykle probíhá první vertikalizace pacientů po bariatrickém 

výkonu?  
 

 
Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:  

    

 

Návrh klasifikace práce: výborně 
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  * 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 

 


