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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

3

Téma je aktuální, vzhledem k stále trvajícímu nedostatečnému počtu pacientů vyšetřených na TOKS. Zvážení
důvodů malé compliance je důležité k zlepšení informovanosti pacientů a vhodné edukace.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka, jak práce ukazuje, je o problematice prevence kolorektálního karcinomu plně informována. Srovnává
vhodně starší i novější testy na vyšetření stolice, cituje práce z našeho i zahraničního písemnictví, které se
zabývají problematikou senzitivity jednotlivých testů, srovnává procentuální úspěšnost návratnosti
v jednotlivých zemích.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Autorka vypracovala samostatně dotazník na vyšetření stolice pro pacienty od praktických lékařů, aby zjistila
problémy, které brání nebo komplikují toto vyšetření. Zpracovala údaje o vyšetření TOKS z několika pracovišť.
Původní úmysl- porovnat návratnost testů od pacientů z Prahy a menšího města se zkomplikoval
nerovnoměrností obou skupin pacientů. Ale i tak získala cenné informace a mohla porovnat některé důležité
údaje.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Rozsah práce a formální zpracování odpovídá doporučenému zadání. Grafická úprava je velmi dobrá, jako
mírně horší hodnotím stylistickou a jazykovou úroveň.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

1) Mohou některé potraviny nebo léky ovlivnit pozitivitu nebo naopak
negativitu některého z testů TOKS?
2) Kteří lékaři ( lékařské obory) mají povinnost provádět TOKS?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace práce: velmi dobře

Datum:

Podpis:

10.6.2018

Doc.MUDr.Z.Zádorová, Ph.D

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

