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Název bakalářské práce:  

 

 Podiatrické metody v péči o zarostlý nehet 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování B - velmi dobře 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
B - velmi dobře 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury A - výborně 

5. Formulace závěrů práce A - výborně 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Text předložené bakalářské práce je vypracován na čtyřiceti stranách a je rozdělen do čtyř hlavích 
kapitol. V první kapitole se studentka věnuje tématu pedikúry jako součásti podiatrické péče, 
zmiňuje indikace a kontraindikace pedikúry a druhy pedikúry z hlediska postupu.  V další kapitole je 
pozornost zaměřena na problematiku zarostlého nehtu, jsou zde definovány různé druhy zarostlého 
nehtu z pohledu lokalizace defektu a stupně závažnosti zarostlého nehtu. V následující části 
studentka popisuje možnosti konzervativního ošetření zarostlého nehtu, na kterém se mohou a 
často také podílejí pracovníci pedikúry. Tuto kapitolu považuji za nejzajímavější z celé práce, 
především podkapitolu věnující se orthonyxii, a pozitivně hodnotím přehledné a srozumitelné 
zpracování dostupných informací. Poslední kapitola obsahuje už jen velmi stručné a doplňující 
informace o chirurgickém ošetření zarostlého nehtu. K předložené bakalářské práci nemám 
závažnější připomínky, studentka splnila zadání a mohu vytknout pouze několik drobných formálních 
chyb.  

 

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. Dokázala byste doporučit, které z metod konzervativního ošetření je vhodné pro jednotlivé typy 
zarostlého nehtu a do jaké míry je možné zapojení pracovníků pedikúry do péče o klienty postižené 
těmito obtížemi? 

 

 

V Zlíně dne 30. 5. 2017                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


