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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Jedná se o zajímavou bakalářskou práci na téma převaz chirurgické rány. Převazy ran patří
mezi každodenní sesterské výkony na chirurgických pracovištích. Autorka velmi originálně
zpracovala danou problematiku. Její poznatky mohou být podnětné pro studenty, absolventy i
sestry s praxí.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka se věnovala zvolené problematice velmi zodpovědně, v práci použila domácí literární
zdroje. V teoretické části popisuje chirurgické rány, jejich dělení, typy, hojení, péči a postupy
ošetřování ran.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

V empirické části využila autorka k šetření péče o chirurgické rány metodu zúčastněného
pozorování, které probíhalo na Chirurgické klinice 2.LF UK a ÚVN. Svá pozorování
vyhodnotila a rozdělila převazy na několik různých typů. Jednotlivé typy převazů následně
podrobně popsala podle jednotné struktury. Velmi oceňuji zvolenou metodu výzkumu a
originální zpracování získaných poznatků.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Formální stránka práce, jazyková a stylistická úroveň, grafická úprava dosahují průměrné
úrovně. Publikační norma je dodržena. V práci nacházím drobné chyby, nejednotné řádkování,
mezery, postrádám zarovnání do bloku.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Oceňuji nevšední zpracování bc.práce
Jaké jsou výhody a nevýhody bezdotykové metody převazu? S jakou četností
jste se během své praxe s touto metodou setkala?
Jak jste se cítila v roli pozorovatele a výzkumníka? Co Vám tato nová
zkušenost přinesla?

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

Datum:

24.6.2021

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

