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2. Aktuálnost tématu
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6. Závěry práce
Splnění cíle práce
Způsob shrnutí
Validita závěrů
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práce
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11. Klasifikace práce
Celkové hodnocení práce
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12. Celkové stanovisko vedoucího k práci
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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.
Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Při hodnocení aktuálního zdravotního stavu pacientů během posledního měsíce se ukázalo, že zkoumaní
pacienti většinou pociťovali horší fyzickou kondici a výraznější dopady léčby, což jim komplikovalo
zapojení do společenských aktivit. Čím si to vysvětlujete?

2.

Při hodnocení aktuálního zdravotního stavu pacientů během posledního měsíce se ukázalo, že 33 %
dotázaných pacientů pociťovala bolest „trochu“ a 10 % „dost“. Ví se, o jaký typ bolesti obvykle jde a
jak je asi bolest intenzivní?
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