POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova v Praze

Autor práce:

Lucie Kníchalová

Vedoucí práce:

Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.

Název práce:

Úloha sestry v péči o rány v domácím prostředí pacienta

Autor
posudku:
(jméno, příjmení,
zaměstnavatel,
kontakt – e-mail,
telefon):

Jana Heřmanová, 3.LF UK, jana.hermanova@lf3.cuni.cz
Vedoucí práce
Body

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
V teoretické části autorka shrnuje základní informace o poskytování domácí péče v České republice, text je
srozumitelně členěn, je patrná znalost problematiky. Na začátku druhé kapitoly, která pojednává obecně o kůži a
poté o bércových ulceracích, bych doporučila lépe napojit jednotlivé odstavce na sebe a uvést text do kontextu
zpracovávaného tématu.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3
Autorka zpracovává případovou studii ženy, která je z důvodu snížené soběstačnosti a přítomnosti kožních
ulcerací klientkou agentury domácí péče. Autorka dobře popsala lékařskou i ošetřovatelskou anamnézu, poté
formulovala 3 ošetřovatelské problémy, které zpracovává podrobněji. Z práce je patrné, že studentka zná a
implementuje standardy péče o pacienta s kožní lézí v domácí péči. V diskusi postrádám porovnání případu
pacientky s bércovými vředy s dalšími publikacemi nebo kazuistickými periodiky.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na absolventku bakalářského studia. Práce vykazuje stylistické
chyby.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

Otázky k
obhajobě:

1. Jakým způsobem se indikují a distribuují prostředky k hojení ran?
2. Jaké jsou kompetence sestry agentury domácí péče při posuzování
stavu kůže, kožních lézí a navrhování a zajišťování vhodných
pomůcek?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE

Poznámka

13 a více
9 až 12
6 až 8
5 a méně

Výborně
Velmi dobře
Dobře
Nevyhověl

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

