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POSUDEK VEDOUCÍHO
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Kacetlová Jméno: Dominika Osobní číslo: 456427
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Zdravotnický záchranář
Název práce: Novodobé trendy v ošetřovatelské péči u pacientů s popáleninami

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

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

28

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 15

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

7

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

25

5. Celkový počet bodů 75

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. 1. V bakalářské práci uvádíte u kazuistik opsakovaně pojem "toaleta" rány - popište prosím detailněji, jak taková
toaleta probíhá na uvedeném pracovišti a zhodnoťte, zda odpovídá soudobým postupům?

2. 2. V bakalářské práci uvádíte, že pacientům jsou aplikována (event. také ne) analgetika. Jakým způsobem je
měřena a hodnocena bolest na uvedeném urgentním příjmu?

3. 
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IV. 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 podrobný komentář

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

V. KOMENTÁŘ

Bakalářská práce je zaměřena na téma ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninami. Uvedená problematika je z
hlediska ošetřovatelské praxe stále vysoce aktuální.
Studentka v teoretické části popsala anatomii i fyziologii kůže a dále se v souladu se zaměřením práce detailně
věnovala charakteristice popáleninových traumat se všemi konsekvencemi. Teoretická část je dobře zvládnutá a
vychází ze soudobých poznatků, což je podloženo studiem relevantní literatury.
Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu, kazuistik, jejichž výběr byl cíleně zaměřen na reálné
ošetřovatelské postupy při řešení popálenin v ošetřovatelské praxi urgentního příjmu konkrétního zdravotnického
zařízení oblastního typu.
Kazuistiky jsou zpracovány poměrně přehledně se všemi náležitostmi, vhodné by bylo podrobnější rozpracování
ošetřovatelské péče o rány typu popálenin a přehlednější (grafické) zpracování výsledků.
Studentka uzavírá práci  diskuzí,  v  níž  hodnotí  jednotlivé kazustiky vzhledem k obecným trendům zjištěným z
předchozího studia literatury.
Na základě zjištění z výzkumu doporučuje též obecný optimální postup ošetření popálenin, který je vhodný pro
nemocniční intenzivní péči - urgentní příjem.
Původním záměrem studentky bylo zpracování problematiky popálenin přímo na oddělení popálenin zdravotnického
pracoviště fakultního typu. Toto pracoviště slíbilo spolupráci, posléze ji však odmítlo a studentka byla nucena celý
proces schvalování absolvovat v jiném zdravotnickém zařízení - oblastního typu. Přestože byla takto pozměněna
kategorie zdravotnického zařízení, dle mého názoru byl přesto vytyčený cíl práce naplněn a práce splňuje požadavky
na tento typ prací kladený.

Obsahově lze hodnotit práci jako přínosnou, neboť ukazuje skutečný stav péče o popáleniny v praxi, poukazuje na
rezervy, které v poskytování ošetřovatelské péče stále existují, a to zejména z pohledu přímého participanta této
péče. Práce by mohla sloužit jako podklad dalšího hlubšího rozboru celé situace v konkrétním zdravotnickém zařízení
a tím i ke zlepšení kvality ošetřovatelské péče.

Formální chyby v práci nepovažuji za závažné a práci doporučuji k obhajobě se známkou "C".

Jméno a příjmení: Mgr. Martina Dingová Šliková
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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