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Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace): 
 
Studentka Lucie Kosinová vypracovala bakalářskou práci na téma: Edukace pacienta po totální 
endoprotéze kyčle.  
 
Bakalářská práce je přehledná. Studentka čerpala z aktuálních literárních zdrojů, v diskuzi studentka 
zjištěná data porovnala s jinými pracemi.  
Velmi oceňuji praktické zaměření práce, vytvořený edukační materiál studentka konzultovala s vedením 
oddělení a fyzioterapeuty. Bude se na sledovaném oddělení používat, což hodnotím velmi pozitivně. 
Spolupráce se studentkou byla výborná, pracovala s velkým zájmem o sledovanou problematiku.  
Práci hodnotím výborně.  
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