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

Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Autorka práce si vybrala zajímavý případ mladé ženy léčené operačně pro komplikovanou Crohnovu nemoc při
selhání konzervativní léčby.
Práce je zpracována originálně a vzhledem k narůstající incidenci Crohnovy nemoci se jedná o aktuální
problematiku,
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka práci zpracovala samostatně, konzultace s lékařem byly minimální. Rozsah použité literatury byl správný.

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

4

Odborný problém byl zpracován kompletně, využití získaných údajů bylo komplexní, Odborný text vyhovuje
současným poznatkům lékařské vědy.

4

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce je velmi dobře zdokumentována, je dostatečně rozsáhlá a téma je zpracováno do důsledku.
Autorka k pacientce přistupovala aktivně a pohlížela na celý případ komplexně.
Publikační norma byla dodržena.

Body
celkem

15

Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Uveďte nejčastější možné komplikace po operaci pro Crohnovu chorobu.

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně

Datum:

25.3.2015

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

