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Studentka Petra Vostrčilová vypracovala bakalářskou práci na téma Rehabilitace u pacientů po vysoké 
amputaci na dolní končetině. Téma práce je aktuální a studentka ho zpracovala velmi dobře. Teoretická 
část je přehledná a vystihuje podstatu tématu. Ve výzkumné části práce studentka využila popisnou 
statistiku. V diskuzi srovnává svoje data s podobně zaměřenými pracemi.  
Studentka čerpala ze 43 aktuálních zdrojů. Praktickým výstupem práce je edukační materiál pro 
pacienty, který může být vhodnou pomůckou k edukaci na sledovaném oddělení. Studentka pracovala 
aktivně se zájmem o sledovanou problematiku. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A. 
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