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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce
.
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Autorku oslovilo zpracované téma, zasahující do biologických, psychických i sociálních potřeb daných
pacientů v průběhu praxe vykonávané během studia. Jedná se o problematiku specifickou a stále
aktuální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
4
domácích i zahraničních literárních pramenů

Studentka bakalářskou práci zpracovala samostatně. Od počátku je patrna jasná představa i pevná
osnova autorky předložené práce.
Ke zpracování použila autorka dostačující seznam použité literatury - 43 citovaných, převážně
knižních zdrojů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Teoretická část je zpracována přiléhavě, přehledně a vztahuje se k dané problematice.
Výstižně je prezentována historie amputací, jejich definice, typové rozdělení, komplikace i
problematika následné rehabilitace.
V praktické části je pacient představen dle modelu Marjory Gordonové, poté následuje popis průběhu
hospitalizace a stanovení ošetřovatelských problémů. Diskuze následně vyhodnocuje a uzavírá
stanovenou problematiku zejména v oblasti rizika pádu a rehabilitace. Jsou stanoveny konkrétní
instrukce, které je možné použít v praxi.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy
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Bakalářská práce obsahuje 60 stran a přílohy.
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Jazyková i stylistická úroveň bakalářské práce je nadprůměrná, grafické zpracování je v pořádku.
Publikační normy jsou dodrženy.
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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

