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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika péče o pacienta po TEP kolenního kloubu je velmi aktuální, pacientů s touto problematikou
přibývá a neustále se snižuje i věk, kdy se endoprotézy provádí. Prací na uvedené téma je sice již zpracováno
několik, ale studentka využila právě ke svojí práci mladšího pacienta.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka v práci použila domácí i zahraniční literaturu. Autorka použila 27 zdrojů literatury, bohužel v textu
jsou uvedeny i zdroje, které poté nejsou uvedeny v seznamu literatury.
Studentka pracovala samostatně a vzhledem ke svojí práci má velmi dobré teoretické i praktické vědomosti o
problematice a je to na obsahu práce znát, je velmi dobře zpracována.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Cílem práce bylo zpracovat problematiku péče o pacienta po TEP kolene. Odborná problematika je zvládnutá
dobře a přehledně. Velmi pěkně je zpracována praktická část i s ošetřovatelskými problémy, které jsou vzhledem
k problematice zvoleny vhodně. Epidemiologická data i závěr práce je zpracován přehledně za využití
aktuálních a zajímavých zdrojů.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Publikační norma dodržena. Jazyková a stylistická úroveň v pořádku.
Turnitin 13 %

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké máte zkušenosti s pooperačním průběhem u mladších pacientů, myslíte
si, že zde hraje roli věk, nebo spíše tělesný stav pacienta?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: Výborně
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Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

