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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1 Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Autorka se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o 70 letého pacienta se syndromem diabetické
nohy, kterému v průběhu hospitalizace byla aplikována larvoterapie. Problematika hojeni ran je stále
aktuální.
2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
4
i zahraničních literárních pramenů
Při zpracování své práce autorka se snažila pracovat samostatně. Uvádí 29 informačních zdrojů, kde
převažují domácí autoři.

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se autorka zabývá ošetřovatelskou péčí o 70 letého nemocného který byl přijat 3
na lůžkové oddělení chirurgického oddělení pro nehojící se defekt na patě PDK.
V kazuistické části vychází autorka z modelu Marjory Gordonové. Ošetřovatelskou anamnézu odebrala
16. den hospitalizace. Dále zaznamenává 19 dní hospitalizace nemocného.
Jako klíčové problémy nemocného si stanovila řešení defektu na PDK a riziko pádu.
V průběhu hospitalizace postrádám bližší informace k převazování ran, přestože je pak zařazena
samostatná kapitola o larvoterapii. Také proces propuštění nemocného by bylo vhodné rozšířit.
V teoretických částech textu mohlo být využito více literárních zdrojů.
Celkově je však práce, až na některé připomínky dobře zpracována.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
2
Práce má celkem 65 stran a 3 přílohy. Je psána stručně. Některé pasáže by si zasloužily i lepší
stylistické zpracování. V práci se vyskytuje několik gramatických překlepů.
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