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Poznámky,
doplňky
konzultanta:

Otázky k
obhajobě:

Bakalářská práce je svým zadáním jistě širokým tématem, z kterého se podařilo
autorce vybrat zásadní kapitoly do teoretické části. Kapitoly jsou informačně bohaté,
pro proniknutí do tématu nezbytné. Technické zadání práce bylo dodrženo, práce
disponuje dobrou logickou strukturou, je typograficky a jazykově dobře vyvážená.
Spíše kompilační teoretická část práce je následována částí zaměřenou na aktuální
problémy pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin - léčbu bolesti,
ošetřování operačních ran, lokální terapii defektů. I přes fakt, že práce nepřináší
zcela nové poznatky, bude její výstup jistě využitelný v praxi.

1. Co má vliv na zhojení defektu při ischemické chorobě dolních končetin?
2. Jaké jsou možnosti ošetřování defektu?
3. Má druh použitého krytí vliv na bolestivost převazu?
4. Jak je vhodné vést analgoterapii u pacienta s chronickou bolestí?
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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

