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

Studentka Andrea Benešová vypracovala bakalářskou práci na téma: Edukace pacientů po totální 

endoprotéze kyčelního kloubu. Téma práce hodnotím jako aktuální.  

Poměr teoretické a praktické části je vyvážený. Teoretická část je zpracována přehledně. K výzkumné 

části mám drobnou připomínku ohledně prezentace výsledků na stránce – pod grafem je ve většině 

případů komentář k následujícímu grafu, to působí méně přehledně. V diskuzi studentka porovnává 

svoje data s literaturou a podobně zaměřenými pracemi. Praktickým výstupem je edukační materiál 

pro pacienty, který bude vhodnou pomůckou pro pacienty. 

Studentka čerpala ze 45 zdrojů, včetně zahraničních. 

Po stránce formální se v práci vyskytují drobné chyby např. seznamu literatury (tučné písmo). 

Studentka nechávala zpracování práce na poslední chvíli, což z výsledku myslím není patrné. 

Práci hodnotím výborně minus. 
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