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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4
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Problematika chirurgických mutilujících výkonů – amputací - se jako červená niť táhne celou historií medicíny.
Nemůže být originální, ale aktuální je v každé době. Za zajímavé, až možná i originální, lze hodnotit, že si
autorka zvolila ke zpracování pacientku s nádorovým onemocněním, které je z hlediska incidence, ale zejména
indikace k amputačnímu výkonu téměř raritní.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práce byla zpracována samostatně s velmi dobře navrženou strukturou textu již při předložení 1. konceptu.
Trochu kolísá odborná úroveň, nicméně je jasně patrné zaměření na ošetřovatelský, sociální a rehabilitační
proces, tedy oblastí dominantně patřících do centra zájmu zdravotnického pracovníka autorčiny úrovně.
Literatura bohatá, dostatečně aktuální.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Slovní hodnocení viz bod 2.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formální zpracování, rozsah práce včetně grafické úpravy a dodržení publikační normy je na velmi dobré
úrovni. Trochu pokulhává jazyková úroveň, kdy autorka někdy až zbytečně opakuje již dříve uvedené informace a
někdy je obtížnější sledovat základní myšlenku sdělení.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

---1/ vhodnost V.A.C. léčby diabetických defektů a mechanizmus účinku na
tkáně
2/ jaká je četnost (incidence) amputací pro nádorová onemocnění
3/ jaká je odhadovaná ztráta krve při amputaci ve stehně

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:
DOPORUČUJI

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně
VELMI DOBŘE
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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

