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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Ježdík Jméno: Václav Osobní číslo: 456434
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Specifika péče o pacienta s raritní komplikací kolorektálního karcinomu

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

28

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 19

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

9

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40)*

36

5. Celkový počet bodů 92

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Která skupina pacientů je testována screeningovým testem na okultní krvácení a co následuje při pozitivitě
výsledku?

2. Dělení střevních vývodů a rozdíl v ošetřovatelské péči o tlustostřevní a tenkostřevní vývod ( který je pro pacienta
výhodnější, lépě ošetřovatelný atd.)

3. Hodnocení pooperační bolesti a možnosti tlumení
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce je dobře strukturovaná, přehledně zpracovaná, obsahuje všechny náležitosti. Plně splňuje kritéria
odborné práce.
Odborně odpovídá požadované úrovni znalostí problematiky kolorektálního karcinomu.
Student porozuměl problematice a v práci použil recentní literaturu a čerpal z dostatečného množství kvalitních
publikačních zdrojů.
Formální úroveň práce je také dobrá, až na pár překlepů či gramatických chyb.
V práci byla použita zajímavá kazuistika pacienta s raritní komplikací po střevním výkonu, která je také dobře
zpracovaná.
Práci hodnotím jako výbornou a doporučuju ji k obhajobě.

Jméno a příjmení: MUDr. Ellen Konečná
Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kontaktní adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
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