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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Incidence ulcerózní kolitidy v České republice stále mírně narůstá, jediným kurativní léčbou pacientů, u kterých
selhává konzervativní terapie, je odstranění celého tračníku a rekta. K operaci bývají zpravidla indikováni mladí
nemocní. Před érou restorativní proktokolektomie byla terminální ileostomie definitivním řešením. Kontinentní
výkon výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů a umožňuje jejich zapojení do běžného života. V ČR existuje
pouze několik chirurgických pracovišť, která se této problematice věnují. Vzhledem k výše uvedenému je téma
práce originální a velice aktuální.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 3
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka prokázala dobrou orientaci v odborně komplikované problematice. Během své práce shromáždila
samostatně odpovídající množství zahraničních i domácích zdrojů.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Prezentovaný text plně obsáhl zadané téma, obsahuje část preklinickou i klinickou. Autorka pracovala po celou
dobu na své práci zcela samostatně.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Z formálního i stylistického hlediska je práce na akceptovatelné úrovni. Rozsah textu odpovídá problematice a
grafická úprava normám odborného textu. Literatura je citována správně.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké jsou pooperační komplikace u pacientů po proktokolektomii
s ileoupouchanální anastomózou
Co zahrnuje perioperační péče o pacienty indikované k restorativní
proktokolektomii
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Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

