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Kritéria hodnocení práce 
Hodnocení 

1 1- 2 2- 3 N 

Teoretický úvod 

Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu x      

Členění kapitol, návaznost x      

Práce s odbornou literaturou     x    

Rozsah x      

Metodika 

Cíle práce  x      

Výzkumné otázky, event. hypotézy u diplomových prací x      

Vhodnost a správnost použitých metod x      

Popis, vysvětlení použitých metod x      

Prezentace výsledků 

Správnost, přesnost  x      

Přehlednost, jasnost x      

Diskuze 

Kvalita, odborná úroveň x      

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky   x    

Rozsah x      

Závěr 

Shrnutí zjištěných skutečností  x      

Dosažení stanovených cílů x      

Význam pro praxi, osobní přínos x      

Formální stránka práce 

Dodržení směrnice, manuálu x      

Stylistika  x     

Gramatika x      

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh x      



 
 

 

Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce: 

 

Předložená práce Heleny Smejkalové se zabývá předoperační a pooperační péčí o pacienta s totální 

endoprotézou kyčelního kloubu.  Práce je členěna obvyklým způsobem na část teoretickou a 

praktickou.  

Teoretická část je přehledná, systematicky uspořádaná. Studentka uvádí na str. 22, že šperky, které 

nelze sundat, sestra před odchodem pacienta na operační sál pouze přelepí náplastí. Na ponechaný 

šperk na těle pacienta je třeba upozornit sálová personál a zanést o něm záznam do dokumentace. 

Další výhradu mám k podání profylaktické dávky ATB až na operačním sále. Správná, bohužel však 

málo dodržovaná praxe, je podání ATB před výkonem ještě na oddělení tak, aby se dodržel 

doporučený časový interval. Na téže straně se autorka zmiňuje o podání antikoagulancií s.c., ale o 

možnosti podání perorálních antitrombotik se zmiňuje až v praktické části.  

Praktická část je zpracována čtivě a přehledně. Mapa péče zasluhuje pochvalu jako užitečná pomůcka 

pro praxi. 

V seznamu literatury nacházím publikace, které v textu citovány nejsou (Hůsková, Hromádková, 

Merkunová). 

 

 

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 

 

1. Vysvětlete význam profylaktického podání antibiotik před operačním výkonem. Proč je 

důležité správné načasování? 

2. Proč se doporučuje převaz operační rány až 24 – 48 hodin po operaci? 

 

 

 

 

 

Výsledná klasifikace  
(výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře,  nevyhověl) 

 

VÝBORNĚ MINUS 
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