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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Téma práce je aktuální. Totální endoprotéza kyčelního kloubu patří mezi velmi časté operační výkony 
v ortopedii.

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

4

Autorka se v dané problematice velmi dobře orientovala. Pracovala samostatně. Dobře  propojovala teoretické 
poznatky  s praxí. Využívala informace z odborné literatury, internetových zdrojů, odborných časopisů i ze 
svých zkušeností z péče o nemocné s touto diagnózou.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá ošetřovatelskou péčí o 72 letou nemocnou u které byla provedena 
totální endoprotéza levé kyčle z důvodu artrózy kyčle III. –IV. stupně. V ošetřovatelské části  vychází z Modelu 
funkčního zdraví M. Gordonové. K druhému pooperačnímu dni si autorka stanovila 3 aktuální a 3 potencionální 
oš. diagnózy, které jsou přesně formulovány. Cíl, plán péče, realizace, zhodnocení jsou   dobře uvedeny. Pouze 
cíl u oš. dg. č. 2 by mohl být přesnější.  Dále následuje dlouhodobý plán péče. Závěr práce tvoří psychosociální 
stránka a edukce. Podrobně je zpracována edukace, která má zásadní význam   pro nemocnou. 

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

3

Bakalářská práce má  80 stran a 4 přílohy. Klinická i ošetřovatelská část jsou rozsahem vyrovnané. Je psána 
přehledně, s pěknou  grafickou úpravu a s doplňujícími obrázky. Z formálního hlediska se vyskytují gramatické  
překlepy např. strana 43, 62, 64, 67. Publikační normy byly dodrženy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaké pohyby má pacient po totální endoprotéze kyčelního klouby zakázány ?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

Datum:
9.6. 2011

Podpis:

* 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




