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Autorka se ve své práci

zajímá aktuálním tématem , který je stále v popředí
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- léčba akutního infarktu .

Pacientka vycházela z výsledků několika studií, z různých publikací a z článků časopisů, ke kterým dává i
vlastní postřehy.
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domácích i zahraničních literárních pramenů
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zvládla problematiku problému, dále velmi dobře pracovala s literárními podklady ,
nejen s články v českém jazyce , ale i se zahraničními časopisy a knihami.
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Autorce se
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
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dodržení publikační normy
Prace byla zpracována přehledně, s dobrou úrovní jazykovou,.
Velmi slušná stylistická úroveň, dále je i
pěkná grafická úprava práce . Ve svém rozsahu práce pokrývá celou škálu ošetřovatelské péče při akutním
infarktu myokardu.
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Otázky k
obhajobě:

Jak se vyvíjela léčba
desetiletích .

akutního infarktu

myokardu

v posledních

Jak se změnila ošetřovatelská péče o pacientky s akutním infarktem myokardu.
Nové diagnostické metody laboratorní a přístrojové v diagnostice akutního
infarktu myokardu.
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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

