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. . . . . HodnoceníKriteria hodnoceni prace 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

Stupeň obtížnosti práce 1

2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

Kvalita výsledků praktické části 1

Splnění cílů práce 1

3. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů 1

Správnost bibliografických citací a odkazů 1

4. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 2
kvalifikačních prací)

Jazyková úroveň práce 1

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autorka se v bakalářské práci věnuje problematice péče o nehojící se rány v podmínkách domácí péče. Práce
je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části autorka popisuje problematiku péče o ránu
v domácí péči. Obsahem teoretické části je i kapitola 2.1.2, kde se věnuje vykazování ošetřovatelské péče
zdravotním pojišťovnám, což považuji za zcela nadbytečné. V textu autorka používá opakovaně zkratku WHO
(např. str.23,28), tuto zkraku nemá uvedenou v seznamu. Metodiku zpracování kavlifikačních prací autorka
na několika stranách nedodržela - má větší vzdálenost textu od spodního okraje stránky (str. 38,45..)

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1. V čem spatřujete hlavní příčinu, že některé setry nedodržují podmínky aseptického přístupu k ošetřování
ran v rámci domácí péče?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhově výborně

Dne: 23 .5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Podpis oponenta práce
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