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Ústav: Ústav zdravotnických věd 

Forma studia: Prezenční 

Kritéria hodnocení práce: 
 

Stupeň hodnocení 
dle stupnice ECTS 

Vztah tématu k oboru studia, aktuálnost tématu A      

Celkový odborný přínos (v praxi, v pedagogickém 
procesu, v dalším výzkumu) a originalita práce  

A      

Odborný styl, používání odborné terminologie  B     

Postupnost a přiměřený logický sled myšlenek  B     

Teoretická část  

Shoda názvu práce s abstraktem / s cíli práce a 
s obsahem práce  

A      

Formulace zkoumaného problému a cílů práce A      

Kvalita úvodu/teoretických východisek práce  B     

Relevance přehledu poznatků k cílům práce A      

Aktuálnost použité literatury  B     

Praktická část  

Kvalita použité metodologie s důrazem na prezentaci 
výsledků a na diskusi 

A      

Úroveň analytické a interpretační složky A      

Splnění cílů práce A      

Kvalita zpracování kapitoly Diskuse (k zjištěným 
výsledkům připojené komentáře studenta, srovnání 
s výsledky jiných šetření, se statistickými daty aj.) 

A      

Kvalita sumarizace informací v kapitole Závěr  B     

Přílohy ☐ nepřiloženy       ☒ přiloženy 

Formální stránka  

Citace a odkazy na zdroje (podle stanovených pokynů)  B     

Přehlednost a členění práce A      

Jazyková a stylistická úroveň práce   C    

Grafické zpracování (množství a kvalita textu, tabulek, 
grafů, ilustrací aj.) 

 B     

Rozsah práce (30–70 stran) ☐ dodržen ☒překročen ☐nedosažen 

Spolupráce s vedoucím práce A      

Zdůvodnění hodnocení jednotlivých oddílů (zejména zdůvodněte snížení klasifikace):  
Zpracované téma je aktuální, koresponduje se studovaným oborem autorky. Dodržování 
ošetřovatelských standardů pro převazy ran je nutností zejména na chirurgických odděleních… Je 
tomu opravdu tak v praxi? To bylo cílem práce.  



 

 
 

Východiska teoretické část práce korespondují s praktickou částí. Poznatky uvedené v práci 
(zpracovány z 26 zdrojů, z toho z 2 anglických) a práci s literaturou však považuji za průměrné. 
 
Hlavním cílem praktické části práce je prověřit dodržování zásad aseptického ošetřování ran v rámci 
chirurgických oborů ve dvou zdravotnických zařízeních. Dále byly stanoveny 4 dílčí cíle: 1) analyzovat 
dostupné standardy k převazu ran na pracovištích, 2) zjistit, jakým způsobem jsou pacienti 
informováni o převazu rány, 3) zjistit, zda sestry znají a nepřekračují své kompetence v oblasti 
převazování ran (viz vyhláška č. 391/2017 Sb.), 4) ověřit v praxi, jakým způsobem se dodržují vybraná 
kritéria standardu. Cíle byly stanoveny výstižně. Na základě zjištěných poznatků pak bylo navrženo 
opatření pro praxi. 
 
Pro sběr dat byla použita technika přímého strukturovaného pozorování, technika 
nestandardizovaného dotazníku a analýza dokumentů (zdravotnické dokumentace, ošetřovatelských 
standardů). K zápisu byl vytvořen pozorovací arch – viz Příloha P 2 a komplexnímu vyhodnocení 
bodovací listina - viz Příloha P3.  Výzkumu se zúčastnilo 9 sester z KNTB a 9 sester z UHN. Celkem tedy 
18 respondentů. Výsledky byly zpracované popisnou statistikou do tabulek a grafů doplněných 
slovním komentářem. 
Praktická část byla velmi obtížná, přesto zpracovaná nadstandardně na bakalářskou práci. 
Úroveň diskuse a kvalita argumentace splňují požadavky bakalářské práce.  
 
Autorka se neobratně vyjadřuje, zápasí i s používáním vhodné terminologie…  
Citování v textu práce a sestavení seznamu bibliografických odkazů je v souladu s normou ČSN ISO 690, 
v práci se přes to objevují drobné citační nedostatky.  
 
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 75 stran, obsahuje 9 příloh. Práce je vypracována 
zodpovědně, s velkým úsilím studentky i vedoucí práce. Práce má velký přínos pro praxi. Musím 
ocenit pracovitost studentky a výstup práce  - Příloha P 9.  
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji na finální známku „B“. 

Otázky k obhajobě: 
1. Zkuste se zamyslet nad doporučením pro praxi a zkuste ho vhodněji přeformulovat.   
2. Jaký je Váš názor na překračování kompetencí při převazování ran? Jak byste tento problém 

řešila, kdybyste byla v pozici náměstka ošetřovatelské péče příslušného zdravotnického zařízení?   
3.  Co bylo pro vás nejtěžší při realizace této práce?  
4. Jak budou využity výstupy této práce v praxi? 

Práci 
k obhajobě:  

☒ doporučuji a navrhuji 
klasifikaci: 

 ☒ B    

☐ nedoporučuji stručné odůvodnění v případě nedoporučení k obhajobě: 

☐ F 

Práce byla zkontrolována systémem pro odhalování 
plagiátů Theses s výsledkem: 

☐pozitivním  ☒negativním  
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