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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Teoretická část práce s názvem Informační mapa péče o ženu s laparoskopicky asistovanou 

vaginální hysterektomií je po formální a stylistické stránce napsána správně. V práci se nachází 

minimum gramatických chyb. Obsah koresponduje s názvem práce, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují.  

Metodika praktické části práce je popsána srozumitelně, publikace výsledků je přehledná, v diskuzi 

studentka adekvátně komparuje. Výstupem praktické části práce je informační mapa péče o ženu 

s laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomií. Některá doporučení v průběhu pooperační péče 

nejsou přesně fakticky a časově specifikována (např. zda se jedná o doporučení v průběhu hospitalizace, 

či v domácím prostředí, kdy může klientka začít posilovat pánevní dno, apod.). Autorka také využívá 

některých odborných výrazů či zkratek (meteorismus, PMK), zde si nejsem jistá, zda by klientky 

výrazům porozuměly. Zde jsou některé drobné nedostatky, které by v případě uvedení do provozu bylo 

vhodné odstranit. Informační mapa péče pak jistě bude velmi přínosným a zdařilým edukačním 

materiálem pro ženy s LAVH.  

V přehledu použitých literárních zdrojů jsou drobné nedostatky.  

Práci hodnotím jako velice zdařilou.   

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

 

 

1. Byl Vámi navržený edukační materiál vyzkoušen v praxi? Pokud ano, jaká byla odezva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  (A, B, C, D, E, F) 

 

               

              A  

 

 

 

 
Dne: ..............................................................                       .............................................................. 

                                  Podpis  

 



 
 

 | Verze 02-2020 

 

 


