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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Péče o pacienta po ošetření haemorrhoidů úzce souvisí s volbou metody.
Vzhledem incidenci i provalenci  chorob haemorrhoidální  pleteně zvláště  v civilizovaných  zemích je  zvolené  
téma práce stále aktuální.Autorka v teoretické části své práce hodnotí jednu zmožných metod ošetření 
patologicky zbytnělé haemorhoidální pleteně.Četnost způsobů ošetření haemorhoidů poukazuje na stále 
neuzavřený medicinský problém s vývojem názorů jak na etiologii,tak na ošetřování jednotlivých stadii nemocí 
haemorhoidální pleteně.Zvláště v posledních desetiletích  se ve vývoji  možností ošetřování haemorhoidů odráží  
technický pokrok se snahou o miniinvazivitu,minimalisací bolestí,zkrácení ošetřovací doby,přijatelné procento 
rizik a komplikací  a tím i zmenšení ekonomické  náročnosti jak pro pacienta  tak pro celou společnost.‘Autorkou 
vybraná metoda při správné  indikaci splňuje tyto  moderní názory na  ošetřování nemocí haemorrhoidální 
pleteně

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

3

Autorka  práce  pracovala  zcela  samostatně  včetně  výběru literálních zdrojů. Protože  je Longova metoda 
mezinárodně  uznávanou možností ošetřování haemorrhoidů, bylo by  vhodné  zařadit více  citací  a výsledků  
srovnávacích studií s ostatními i modalitami ošetřování haemorrhoidů , zvláště zahraničních   autorů.

3

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

Bez připomínek

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

4

Formální zpracování,jazyková a  stylistická úroveň,rozsah  práce ,grafická úprava  splňují plně zadání práce .
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Specifické komplikace Longovy metody,včasné rozpoznání per a 
pooperačních komplikací.

Výhody Longovy  metody proti jiným modalitám  ošetření
Preventivní  chování proti nemocím haemorrhoidálné  pleteně

Možnosti využití stapleru u dalších chorob  konečníku

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě

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

výborně

Datum:
1.5.2012

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




