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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Vzhledem vzrůstajícímu trendu záchytu a léčby kolorektálního karcinomu, kdy se operují pokročilé nálezy i 
pacienti ve vyšším věku, je problematika velice aktuální a originální.

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

3

Práce je založena na osobních zkušenostech autorky, která je zasvěcena do problematiky. Mezi literárními 
odkazy je však minimum zahraničních odkazů.

3

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

Odborná problematika je zvládnuta na velmi dobré úrovni a získané údaje jsou přehledně zpracovány. 

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

4

Jak formální zpracování, tak i jazyková a stylistická úroveň, včetně rozsahu práce a grafické úpravy jsou na 
velmi dobré úrovni.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: Práce vypracována velmi pečlivě.

Otázky k 
obhajobě: 1) Jaký je rozdíl v péči o ileostomii a kolostomii.

2) Jak psychicky podpořit pacienta před operací, kdy bude založen střevní 
vývod?

3) Čím je ohrožen střevní vývod v časném pooperačním období. 
4) Je třeba monitorovat bilance tekutin u pacientů s ileostomií v časném 

pooperačním období ?

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Doporučuji práci k obhajobě.

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

Výborně
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Podpis:
MUDr. Jan Neumann, CSc.

* 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




