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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 
 

Studentka Helena Smejkalová vypracovala bakalářskou práci na téma: Předoperační a pooperační péče 

u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Téma práce hodnotím jako aktuální. 

Práce je poměrně rozsáhla, což se dá předpokládat vzhledem k vypracování 3 ošetřovatelských 

procesů u pacientů se sledovaným onemocněním. V diskuzi studentka porovnává svoje zjištění 

s podobně zaměřenými pracemi a literaturou. V některých případech jsou myšlenky nastíněné, ale 

nejsou konkrétní, mohly být více rozebrány. 

Praktickým výstupem je edukační materiál pro fyzioterapeuty a pacienty, který bude myslím vhodnou 

pomůckou pro edukaci. 

Studentka čerpala z 37 zdrojů. 

Po stránce formální se v práci vyskytují občasné chyby – nesprávné značení tabulek (pod), drobné 

chyby v seznamu literatury, místy se v práci vyskytují méně odborné výrazy, časté opakování 

některých větných spojení. 

Míra samostatnosti studentky byla nižší. 

Práci hodnotím velmi dobře.  
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