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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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Autorka se ve své bakalářské práci zabývala problematikou převazu chirurgických ran v běžné
ošetřovatelské péči na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN. Podařilo se jí vytvořit originální
metodický materiál, který může být okamžitě po obhajobě použit pro adaptační proces absolventek
nebo pro výuku studentů ošetřovatelských oborů.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů

Autorka při zpracování teoretických východisek pracovala samostatně a systematicky. V teoretické
části vymezila základní východiska týkající se problematiky ran obecně, doporučených postupů v péči
o operační ránu a ranných komplikací. Při zpracování této části prostudovala dostupnou českou
literaturu, zahraniční zdroje v seznamu literatury neuvedla. Velmi užitečná je zejména druhá kapitola,
kdy autorka zpracovala informace z aktuálně používaných učebnic ošetřovatelské péče a na ně pak
navázala při sběru dat a zejména pak v diskuzi.
3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Autorka pracovala samostatně. Získala souhlas vedení nemocnice i podporu a souhlas vedení kliniky i
oddělení. Ke sběru dat použila metodu zúčastněného pozorování sester při práci s prvky
etnografického přístupu. Sledovala postupy sester a uvažovala, kdy a proč se odchylují od postupů
popisovaných v učebnicích. Identifikovala 6 základních situací, se kterými se student v průběhu praxe
při převazu operační rány může setkat a detailně je popsala. Myslím, že se jí podařilo vytvořit velice
zajímavý studijní materiál, který je okamžitě použitelný.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy

Velmi dobrá grafická, jazyková a stylistická úroveň. Publikační norma dodržena. Chybí seznam
obrázků. Kontrola Turnitinem ukázala 6 % shodu – v oblasti formálních požadavků na práci a seznamu
literatury.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Navrhněte metodický postup pro výuku převazu chirurgické rány v učebně.

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

Datum:

9.6.2021

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

