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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka Radka Jakoubková vypracovala bakalářskou práci na téma Retransfuzní systémy u pacientů
po totálních endoprotézách nosných kloubů.
Teoretická část je zpracována přehledně na základě dostatečného množství literárních zdrojů, souvisí se
sledovaným tématem, je poněkud obsáhlejší.
Výzkumná část je zpracována na základě pozorování, je přehledná. V diskuzi studentka porovnává svoje
výsledky s podobně zaměřenými výzkumy, diskuze je správně zpracována, včetně popisu
porovnávaných prací. Praktickým výstupem práce je edukační materiál pro pacienty, který může být
vhodnou pomůckou pro ošetřované pacienty.
Studentka čerpala ze 62 literárních zdrojů, z toho z 7 zahraničních, což je na bakalářskou práci velký
počet. Po stránce formální a stylistické obsahuje práce chyby např. v seznamu literatury jsou chyby a
nejednotný způsob citací, to platí i pro odkazy na zdroje v textu. Práce obsahuje drobné pravopisné
chyby a překlepy.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C.
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