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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Na první pohled by se mohlo zdát, že problematika chirurgické rány je již prozkoumána,
nicméně autorce se podařilo vytvořit originální materiál, který je jistě použitelný napříč
pracovišti, kde je potřeba ucelený pohled na péči o chirurgickou ránu pro personál jak v
adaptaci tak v zaškolení.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Při práci s literaturou oceňuji výběr pramenů, které ukazují pohled na danou problematiku z
několika oborů – chirurgický, interní a intenzivní medicína. Velmi stručně a jasně zpracovala
autorka v teoretické části základní pojmy v dané problematice.
Pouze bych vytkla chybu v prezentaci Flamigelu, který se nepoužívá jako desinfekce při
alergii na jód, jak uvádí autorka, ale jako prostředek k čištění a granulaci rány (str.30, odst.3)
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Autorka zvolila ke sběru dat metodu přímého pozorování, která je v tomto případě velmi
vhodná. Doplňuje text reálnými fotografiemi, které dokreslují popisovanou činnost nebo jev.
Kategorizace popisovaných skutečností proběhla systematicky a účelově. Materiál je vhodný
k edukaci v péči o chirurgické rány.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

K formálnímu zpracování, jazykové a stylistické úrovni nemám námitek. Rozsah práce je
adekvátní pro bakalářskou práci
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jak byste posoudila shodu péče o rány na pracovištích, kde jste působila v
rámci praxe?
Vidíte rozdíl v dostupné teorii a praktických poznatcích?

Hodnocení celkem: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Návrh klasifikace práce: Výborně

Datum:

15.6.2021

Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

