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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Korčáková Jméno: Eliška Osobní číslo: 483313
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Intenzivní péče o pacienta s terapií HIPEC

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)*

20

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 18

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

8

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

28

5. Celkový počet bodů 74

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká jsou hlavní specifika ošetřovatelských postupů u pacienta po operaci metodou HIPEC.

2. Co z pohledu sestry považujete za důležité při ošetřování pacienta v bezprostředním období po operaci metodou
HIPEC.

3. 
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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

Cílem bakalářské práce bylo porovnání ošetřovatelské péče u tří případů, kdy byla použita metoda HIPEC. Specifika
ošetřovatelské péče u pacientů po operaci HIPEC v práci postrádám. Dále považuji vzorek tří kazuistik v kvalitativním
výzkumu za malý. U prvního pacienta nebyl HIPEC proveden a ve třetí kazuistice není popsán pooperační průběh z
důvodu překladu pacientky na jinou kliniku.
Grafická úprava práce je slabší. Vyskytují se rovněž drobné gramatické chyby v textu, spíše překlepy. Citace v
bakalářské práci jsou nedostatečné.
V textu je zkratka l. dx. pro lateris dextri uvedena nesprávně a znamená označení vpravo, na pravé straně.

Jméno a příjmení: Mgr. Lada Hlaváčková
Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 1.Chirurgická klinika hrudní,
břišní a úrazové chirurgie JIP
Kontaktní adresa: U Nemocnice 2, 12800 Praha 2


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


