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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Iva Krpálková 
s názvem: Specifika ošetřovatelské péče u nemocných po amputacích

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

36 

5. Celkový počet bodů 90 

Návrh otázek k obhajobě

1. Na co by měl zdravotnický záchranář myslet při ošetřování pacienta se ztrátovým končetinovým
poraněním?

2. Jak mohou fáze ošetřování pacienta se ztrátovým končetinovým poraněním na nichž se podílí
zdravotnický záchranář ovlivnit celkový výsledek léčby?

3. Na čem všem závisí výsledek celkové aptibility pacienta se ztrátovým poraněním končetiny ?

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Práce na rozhraní ošetřovatelství, intenzivní péče a zdravotnického záchranářství.
Přehledné a obsažné seznámení s problematikou amputací a protézování.
Na kasuistikách s nezvyklou mírou otevřenosti pacientů je ukázán velký význam psychiky pacienta a
možností jejího ovlivnění od prvního okamžiku ošetřování. Zde je velký prostor pro záchranáře ( terén,
urgentní příjem, perioperační a intenzivní péče).
Celková znalost procesu ošetřování a rehabilitace těchto pacientů je důležitá pro adekvátní přístup a
kompetence zdravotnického záchranáře v záchranáři příslušných etapách péče.

Práce splnila zadání i cíl, vznikala samostatně za přiměřených konsultací s vedoucím práce.
Po formální stránce jsou naplněny požadavky.   

Jméno a příjmení: MUDr. Jan Bříza, CSc. MBA
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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