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Kritéria hodnocení práce
Hodnocení'l

A B C D E F
Teoretický úvod

kvalita, odborná úroveň, vztah k témgtu x

Č lenění kapitol, návazrlost x

práce s odbornou literaturou x

Rozsah x

Metodika

Cíle práce X

Yýzkumné otázlql, event. hypotézy u diplomotllch prací x

Yhodnost a správnost použi,tych metod x

Popis, vysvětlení paužitych metod x

Prezentace výsledků

Správnost, přesnost x

Přehlednost, jasnost x

Diskuze

kvalita, odborná úroveň x

Práce s odbarnou literaturou, srovnání s jinými ýsledfu x

Rozsah x

Závér

Shrnut í zj iš t ě ný c h s kut ečn o s t í X

Dos až ení s tartovenýc h c íIů x

Yýznam pro praxi, osobní přínos x

tr'ormální stránka práce a spolupráce

Dodržení směrnice, šablony x

Stylistika x

Gramatika x

Kvalita obrazků, grffi, tabulek, příloh X

Spolupráce x



Posouzení míry shody lyjádřené v 7o (komentář):

Posouzen. 0 o/o

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):

StLrdentka zpracovala téma Úloha bandáží v léčbě bércových vředů. Térna hodnotíln jako aktuálrrí a
vlrodně zvolené.
V teoretické části studentka velmi dobře charakterizuje teperrný i žilní sy.,stém dolrrích korrčetin jako
nezbytný předpoklad pochopení nutnosti bandáží dolních končetin v léčbě bércových vředů. popisuje

§,ziologii a patofyziologii lrojení ran s důrazern na jejich etiologii, popisuje principy a druhy bandáží.
Teoretická částje dobře a přehledně zpracovaná.
Praktickou část studentka zvolila velmi vhodlrě, vycházela z vlasttrí práce na ambulanci a oddělení pro
léčbu chrorrických ran. Na základě retrospektivy případových stLrdií pacientů, na jejichž léčbě se
podílela, velmi dobře poukazuje na nedostatky, nutnost a význam kompresivní terapie s důrazem na
odbomě přikládanotr, v ČR velmi rnálo používanou vícevrstevnou bandáž. Vysoce hodnotím, že
dokázala správrrě stanovit ošetřovatelské problémy a na pacienty poh|ížet jako na hoIistické bytosti.
Diskuse moh|a být více rozvinuta. jako velrni pozitivní hodnotím snahu o práci se zahraničními
prameny,
Výstupem práce je edukační leták pro pacierrty, který je velmi dobře zpracován a přináší pacientům,
kteří si velmi často končetitru bandážují sami, velmi přehledný a pro praxi použitelný materiál.

Studentka se své práce zhostila vl.borně. pracovala se zájmem, využíva|a konzultací a chodila rra ně
výborně připravená,

Práci doporučuji k obhajobě.
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