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

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Vzhledem k incidenci výskytu karcinomu ledviny a významu jeho chirurgické léčby je toto téma i 
z ošetřovatelského hlediska velmi aktuální.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Práce byla zpracována samostatně, autor prokázal znalost dané problematiky (nejen z pohledu sestry). Autor 
prokázal schopnost práce s domácí i zahraniční literaturou.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Získané údaje byly zpracovány velmi kvalitně a podrobně. Autor prokázal i schopnost práce s odborným textem.

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

3

Rozsah práce je zcela dostatečný, grafická úprava adekvátní, publikační norma dodržena. Nevýznamným 
nedostatkem práce je ojediněle nižší stylistická úroveň a občasné překlepy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Navrhuje autor změny v organizaci perioperační péče o pacienty z pohledu 
anesteziologické sestry?
Považuje autor psychologickou podporu u pacientů před operací za 
dostatečnou?
Považuje autor edukaci o možnosti doplnění perioperační léčby bolesti 
epidurálním katetrem za důležitou?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Vzhledem ke splnění všech podmínek a kvalitnímu zpracování práce jak 
v klinické, tak v ošetřovatelské části doporučuji práci k obhajobě.

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

výborně

Datum:
08.05.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




