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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Celiakie je jednou z nejrozšířenějších autoimunitních chorob, přesto 85-90% jedinců s celiakií dosud
nebylo diagnostikováno. Tato alarmující data svědčí o aktuálnosti této problematiky.
Předkládaná práce přehledně popisuje celiakiální sprue od epidemiologii a patogenezi, přes
diagnostiku a léčbu nemoci.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Díky mimořádnému zájmu autorky o danou problematiku, samostatnosti ve vyhledávání a zpracování
odborné literatury se jedná o velmi kvalitní práci.

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

4

Předkládaná práce je postavena na silném teoretickém základě včetně representativního výseku
příslušné související odborné literatury. Uvedení do problematiky celiakie je přehledné, komplexní a
neopomíjí ani recentní doporučení ministerstva zdravotnictví ČR či nové vyšetřovací metody.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Po formální a stylistické stránce je práce velmi pečlivě zpracována, rozsahem vyhovuje.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaká je standardní léčba celiakie?
Lze celiakii úplně vyléčit?
U kterých jedinců by měl být proveden cílený screening ceiakie.
Jak se screening prakticky provádí?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:
Podpis:

* 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

