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eíle práce (předmět rešerše, pracovnÍ hypotéza...)
Podat souhrnnou informaci o současných vědeckých poznatcích týkajících se

onemocněni roztroušenou sklerózou; seznámit s etiopatogenezí tohoto onemocněni

včetně diagnostiky, průběhu a moŽnostech léčby.

Struktura (č|enění) práce:
Práce má standardníčlenění. Po epidemiologii, patogenezi a etiologii onemocněni

se autorka věnuje průběhu nemoci, typům RS, prognóze, klinickým příznakům a

vyšetřovacím metodám. Pozitivně |ze hodnotit hIubší rozbor terapie a základních
principů péče o pacienta s tímto onemocněním.

óstatečné a jsou v práci správně citovány?
eoužii1a1 autor(ka) v rešerši relevantní údaje z Iiterárních zdroiů?
Autorká vyh|eda|a a pouŽi|a relevantní údaje a správně je interpretova|a. Práci

s |iteraturou lze hodnotit jako standardní.

ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výs|edky

adekváiním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

zová dokumentace, grafika, text, jazyková
úroveň):
Formá|ňí úroveň práce |ze posuzovat jako nadprůměrnou. obrazová dokumentace a

grafické ,p,^co,ání vhodně doplňují text' Jazyková úroveň je ve|mi dobrá, formu|ace

řextu práce je |ogická, sty|istická úroveň taktéŽ ve|mi dobrá.

splrreni cí|ů práce a celkové hodnoceni:
nutorka sp|ni|a zvo|ené cíle práce . Prokáza|a schopnost samostatně pracovat

s |iteraturou a se|ektovat v |ogické hierarchii prob|ém. Zvláště oceňuji autorkou

uvedený rozbor o péči pacieňta s RS s uvedením někteých specifik. Autorka mimo

teoretického a bioiogického pohledu na tuto problematiku navíc rozkrývá i poh|ed

zdravotně sociá|ni.

otázky a připomínky oponenta:

Je pro Ženu s onemocněním RS gravidita riz|kem?

ffiroušenásk|eróza,příčinyvzniku,moŽnosti|éčby

Práce je |iterární rešerší ve smyslu zveřej něných poŽadavků (pravide|).

! Práce obsahuj navíc i vlastní
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(známka nebude součástí zveřejněnýcň

velmi dobře ově|(aPodpis Skoliteploponenta
RNDr. Jana Leontovyčová, CSc.

Instrukce pro vypInění:. Prosíme oponenty i Školite|e o c9 
19jst1učnějŠÍ a nejvýstiŽnějŠí komentáře K 1ednot|ivýn,rbodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznaeéne ru orit<y iiou-|ou,n nou součástí posud Ku.o Při posuzování je nutno zohlednit ioŽadavky stanóůene.pro uypr.""ování baka|ářských prací -yiz 

OocoPosudekseodevzdaua(."sitido7.9.2oo8naadresu
vackova@natur.cuni.cz (pro úče|y zveřejnění n" i,'t"ín"tii pl.o štua"nivi." o-ar" podepsanýv 1 výtisku (ako součást protokolů o onháiooo; na aoresu:o RNDr.B|anka Vacková, CSc.
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