ú

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

Autor práce:

Lucie Knichalová

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):

Mgr. Iva Sedláčková
oponent
Body

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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Téma je velmi aktuální, hojení chronických ran v domácím prostředí je mnohdy velmi náročné jak pro klienty,
tak pro ošetřující personál.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 1
domácích i zahraničních literárních pramenů
Studentka zpracovala téma přehledně, je vidět, že problematice rozumí a věnuje se jí. Zdroje jsou vybrány
vhodně, nicméně bylo by lepší pro přehlednost, kdyby byly řazené abecedně. Zahraniční zdroj je uveden jeden,
což mi přijde málo, zvláště v problematice bércových vředů. Dále není v seznamu literatury uvedená lékařská
dokumentace, ze které studentka čerpala

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

1

Studentka v teoretické části popisuje teorii domácí péče, kůži a problematiku bércových vředů, u problematiky
bércových vředů chybí popsána kompresní terapie, která je při léčbě zásadní. V praktické částí není uvedeno,
odkud byly čerpány informace k lékařské anamnéze, dále byly stanoveny 3 ošetřovatelské problémy, porucha
integrity kůže by mohla být více rozpracována, chybí mi teoretické informace o materiálech, které byly
používány u klientky na převazy. Dále v diskuzi je použita jiná kazuistika pro srovnání.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
3
Vše v pořádku,

Body
celkem

4

9

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaký je správný postup kompresní terapie, jaké postupy se musí dodržet?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Velmi dobře

Datum:

29.6.2021

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

