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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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O aktuálnosti problematiky svědčí fakta, dle kterých jsou náhlé břišní příhody „denním chlebem“ našich
chirurgických pracovišť, v dnešní době již naštěstí díky lepším diagnostickým a terapeutickým možnostem dříve
a lépe řešitelné. Většina prací se zaměřuje na uzávěry v tepenné části řečiště, tato práce se originálně věnuje
trombose v žilním řečišti.
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Otázka mesenteriální trombózy zpracována plně samostatně, výborně díky vlastní praktické zkušenosti
s ošetřováním konkrétního pacienta s touto diagnózou, poznatky čerpány z nejnovější naší i zahraniční
literatury.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

4

Problém tromboźy v mesenteriálním řečišti, její diagnostiky a léčby včetně ošetřovatelské části zvládnut plně
samostatně a v dostatečné šíři, a to jak z pohledu chirurga, tak i pohledu intenzivisty Údaje zpracovány jasně
a přehledně, s plným pochopením odborného textu, včetně textů zahraničních.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Vše plně vyhovuje požadavkům 3. LF UK Praha ke zpracování kvalitní bakalářské práce.

Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Stav pacienta v intenzivní péči po střevní operaci vyžaduje časné zahájení
kvalitní výživy. Proč a jaké možnosti máme ( parent. výživa, enterální
výživa, sipping, diety, ev. speciální přípravky pro septického pacienta....) ?
Co vám na našem ARO chybí v péči o pacienty a jejich rodinné příslušníky?
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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

