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Aktuálnost problematiky, originalita práce
1

4
Totální endoprotéza kolenního kloubu patří mezi velmi časté operační výkony.

2 Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled domácích
3
i zahraničních literárních pramenů
Autorka užívala informace z knih, časopisů i internetových zdrojů
zahraničních pramenů.

českých autorů i několika

3 Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Ve své bakalářské práci se studentka zabývá ošetřovatelskou péčí o 44 letého pacienta, který byl přijat 2
k plánované náhradě kolenního kloubu.
Teoretická část zahrnuje epidemiologická data, poznatky z anatomie kolenního kloubu, informace o
gonartróze od rozdělení přes patogenezi, diagnostiku, léčbu, operační řešení. Část informací je
věnována historii náhrad, předoperačnímu vyšetření a riziku operačního výkonu. Teoretická část je
jasně a přehledně zpracována.
V praktické části je stručně zmíněna lékařská anamnéza, dále ošetřovatelská anamnéza, která vychází
z modelu M.Gordon a byla odebrána první pooperační den. V oddíle spánek a odpočinek jsou i
informace vztahující se k propuštění. V průběhu hospitalizace autorka popisuje čtyři dny hospitalizace.
Ke komplexnímu obrazu mi chybí další průběh hospitalizace a propuštění. Dále věnuje autorka
pozornost dvěma oš. problémům, které si správně zvolila. Jedná se o bolest a riziko infekce.
Popisované zvládání bolesti u nemocného by mohlo mít přehlednější zpracování. Závěr tvoří diskuse.
Oddíl edukace, který je zmíněn v diskusi by mohl mít také větší prostor. Až na několik drobných
nepřesností je práce dobře zpracována.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy

2

Body
celkem

Předložená bakalářská práce má 52 stran a 4 přílohy. Z hlediska zpracování je práce graficky velmi
hezká. V práci je však několik překlepů. Někteří autoři uvedení v textu nejsou zmíněni v závěrečném
seznamu publikací.
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Jaká doporučení dodržuje pacient po propuštění z nemocnice?
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

