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OPONENTSKÝ POSUDEK
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. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

25

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20)* 20

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)*

27

5. Celkový počet bodů 80

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Vysvětlete pojmy Urgentní příjem a Jednotka intenzivní ošetřovatelské péče.

2. Jak by jste zavedla do praxe vámi navrhovaný optimální postup ošetření popálenin?

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

Dle zadání je hlavním tématem této bakalářské práce problematika léčby popálenin v intenzivní ošetřovatelské péči,
studentka se však zabývá léčbou popálenin na urgentním příjmu.
Celkově by teoretická část mohla obsahovat více obrázků a tabulek, např. kapitola 2.5.2 Rozsah postižení, kde
studentka zmiňuje tabulku dle Lunda Browdera, ale do textu ji nezahrnula.
V praktické části jsou místy obsaženy hovorové výrazy, vzorek se kterým studentka pracuje je malý a navíc dost
různorodý pro získání objektivního porovnání. Rovněž navrhovaný optimální postup je již dán aktuálně platnými
guidelines, tudíž tento návrh nepřináší do praxe nic nového.

I přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Sikorová
Organizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Kontaktní adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
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