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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
1

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Jedná se o případ atypické komplikace, která doposud nebyla ve světovém písemnictví publikována. V tomto
ohledu je práce zcela jedinečná a aktuální.

2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Práce byla zpracována samostatně. Obecná část týkající se hematurie, jejích příčin a vyšetřovacích metod je
zpracována dobře a přehledně. Literární zdroje se týkají jen této obecné části, pro samotnou kasuistiku žádné
dostupné literární zdroje nejsou.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Odborný problém byl zpracován zdařile. Je nutné přihlédnout k tomu, že vybrané téma není jednoduché, právě
díky tomu, že jde o případ pacienta, který doposud nebyl popsán.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
K formálnímu a stylistickému zpracování práce nemám připomínek. Svým rozsahem práce vyhovuje, publikační
norma byla splněna.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Nejsou.
Jaká vyšetření by měla být provedena u pacienta s nebolestivou hematurií?
Mohla se radioterapie pro karcinom prostaty spolupodílet na vzniklých
komplikacích?
Co je z hlediska sesterské práce důležité při péči o pacienta s tamponádou
močového měchýře?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně
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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

