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

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 15 

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) 

30 

5. Celkový počet bodů 78 

Návrh otázek k obhajobě

1. Ztrátu které končetiny, horní nebo dolní, považujete pro jedince za závažnější, a proč?

2. Kdy je indikována replantace při ztrátovém poranění končetiny ?

3. 

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 komplexně zpracovává problematiku amputací z medicínského hlediska.  Z psychologického hlediska
prezentuje pouze 2 téměř protipólné případy. Kazuistiky jsou zajímavé a do práce jednoznačně patří. Práce
by ale rozhodně zasluhovala hlubší rozbor problematiky a další data od většího počtu resopondentů.
Výsledky pak rozdělit např. podle věku a rozsahu postižení.  S výhodou by bylo i zhodnocení kvality života
postižených.

Práce je po formální stránce zpracována velmi dobře. Text je na čtení velmi náročný a místy obtížně
pochopitelný. Je patrná snaha o co nejvyšší odbornost textu čerpáním a aplikováním informací ze ze
zdrojové literatury. Jejich spojování je často nešťastné, nelogické někdy až zavádějící.
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