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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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Autorka se zabývá odběrem biologického materiálu – moče, na mikrobiologické vyšetření u dětí. Při stanovení
správné diagnózy (onemocnění ledvin a močových cest) patří vyšetření moče k základním vyšetřovacím
metodám.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou. Čerpá z domácích i zahraničních zdrojů. Získané údaje
dobře použila v teoretické části bakalářské práce.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Teoretická část je zpracována přehledně a srozumitelně. Vychází z anatomie močového systému, ledvin,
močovodu, močového měchýře a trubice. Zabývá se fyziologií celého systému. Popisuje metody vyšetření moči.
V praktické části zkoumá použití jednotlivých technik odběru a transportu moče na dětských a novorozeneckých
oddělení.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Jazyková a stylistická úroveň je průměrná. Rozsah odpovídá stanoveným požadavkům.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Co může ovlivnit výsledek mikrobiologického vyšetření moče?
Je důležitá informovanost dítěte, popřípadě doprovodu, před odběrem moče
na vyšetření?

Hodnocení celkem: Doporučuji k obhajobě
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* 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

