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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Ivana Mašínová 
s názvem: Problematika ošetření ran dekubitů v intenzivní ošetřovatelské péči - nové trendy

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

30 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 17 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

33 

5. Celkový počet bodů 88 

Návrh otázek k obhajobě

1. V současnosti existuje na trhu několik typů lůžek, která jsou cíleně navržena pro antidekubitární
program, věděla byste, čím se odlišují od standardních nemocničních lůžek?

2. V práci nezmiňujete projekt MZ ČR, který je zaměřen na založení Registru dekubitálních lézí, víte
o tomto projektu podrobnější informace?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Bakalářská práce je zaměřena na  téma chronických ran typu dekubitů, která patří k dlouhodobě řešeným
problémům ošetřovatelské praxe. Studentka v teoretické části předložila stručný obecný popis ran a
detailně se věnovala právě dekubitům. Uvedla několik typů klasifikace dekubitů podle stupně závažnosti,
které odpovídá současným trendům, vzhledem k zaměření praktické části v české klinické praxi. V
teoretické části přehledným způsobem popisuje i prevenci, diagnostiku a současné možnosti řešení tohoto
typu ran. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, detailních kazuistik, jejichž
zpracování je cíleně zaměřeno na reálné postupy ošetřovatelské praxe ARO při prevenci a řešení dekubitů
u polymorbidních pacientů. Kazuistiky jsou zpracovány přehledně se všemi náležitostmi, chybí jen
detailnější popis typu polohování a přehlednější zpracování výsledků, např. formou grafů, tabulek.
Studentka uzavírá práci obecným doporučením pro optimální postup, které vyplynulo ze zjištěných
nedostatků v ošetřovatelské péči. Formální chyby v práci nepovažuji za závažné, obsahově lze hodnotit
práci jako přínosnou, neboť ukazuje skutečný stav v praxi a rezervy, které v poskytování ošetřovatelské
péče jsou. Zajímavé by bylo podobným způsobem popsat pracoviště v jiné, než pražské lokalitě a
komparovat výsledky, což bylo původním záměrem autorky, nicméně se jej nepodařilo realizovat díky
problematickému získávání informovaných souhlasů a chystanému GDPR. Práci doporučuji k obhajobě se
známkou "B". 

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Dingová Šliková
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