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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Problematika autologní transplantace je velmi aktuální, nejenom pro velký nárůst pacientů hematoonkologicky
nemocných, ale i pro dynamičnost oboru. Tato metoda léčby některých hematoonkologických onemocnění se
stále posouvá dopředu a autologní transplantace hematopoetických buněk se provádí nejen u
hematoonkologicky nemocných. Dle výsledků není napříč nemocnicemi v České republice popsán jednotný
pracovní postup pro ošetřovatelskou péči v období před, při a po autologní transplantaci.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka práce pracovala samostatně, případné připomínky vždy přijala a následně zpracovala v práci.
Problematice autologní transplantace po teoretické stránce rozumí, praktické zkušenosti má z oddělení HEM 1
IHK, kde pracuje na částečný úvazek.
Autorka práce ve své práci využila jak domácí, tak i zahraniční literaturu. Ze zahraniční čerpala právě
ošetřovatelské postupy a standardy, které v české republice nemáme jednotné a zpracované.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Odborný problém byl popsán a zpracován velmi dobře, komplexně. Bez výhrad

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Bez výhrad

Body
celkem

4

15

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Návrh
tématu
pro
případnou
diplomovou
práci:
Porovnání
potransplantačních komplikací u hospitalizovaných pacientů a pacientů, kteří
podepíší negativní reverz bezprostředně po transplantaci.
Pečujete i o psychiku pacienta po transplantaci? Myslíte si, že je to důležité?
Pokud ano, jak je zajištěná psychická podpora?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji

Návrh klasifikace práce:
výborně
Datum:

10.5.2019

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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

