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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Bakalářská práce paní Motlové se velmi podrobně zabývá aktuální problematikou implantace totálních 
endoprotéz kyčel.kloubu a pooperační péče.Práce zahrnuje velmi podrobný popis anatomie kyčelního 
kloubu,patofyziologie,etiologie artrozy,obecné charakteristiky onemocnění,možnosti léčby konzervativní i 
operační,průběh hospitalizace a prognozy onemocnění.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Bakalářská práce velmi dobře splňuje požadavky na zadané téma.Byla zpracována samostatně s dostatečným 
využitím zejména domácí literatury.Problematika byla zpracována podrobně a srozumitelně.

3

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

Bakalářskou práci hodnotím jako velmi zdařilou.Zadané téma bylo zpracováno samostatně s dostatečným 
množstvím zejména domácích zdrojů.Moje role byla pouze v rovině konzultanta.

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

4

Hodnocená práce je formálně i obsahově zdařilá.Rozsah práce považuji za dostatečný pro danou 
problematiku.Jazyková,stylistická i grafická úroveň práce překračuje požadavky odpovídající práci studenky 
ošetřovatelství 3.LF UK.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: 1.Co je to artroza kyčelního kloubu a jaké existují typy?

2.Jaké jsou možnosti léčby artrozy kyčelního kloubu?

3. Jaké typy endoprotéz kyčelního kloubu obecně známe?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně 

Datum:
15.5.2011

Podpis: Dr.Stuchlík František  

Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Kolín

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




