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Cíl práce:
Cílem práce je shrnutí teoretických poznatků o transplantaci jater a zpracování kazuistiky konkrétního
pacienta, který transplantaci podstoupil.
1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy
2. Náročnost tématu na:
* teoretické znalosti
* vstupní údaje a jejich zpracování
* použité metody

3. Kritéria hodnocení práce:
stupeň splnění cíle práce

83
52 (22 cizojazyčné)
19 tabulek, 6 obrázků a 5 příloh
nadprůměrné

průměrné
x

podprůměrné

x
x

výborně
x

stupeň hodnocení
velmi dobře
vyhovující

nevyhovující

Studentka splnila zadaný cíl práce jak v teoretické, tak praktické části práce
samostatnost diplomanta při zpracování tématu
logická stavba práce

x
x

práce s literaturou včetně citací

x

adekvátnost použitých metod

x

Studentka podala vyčerpávající rešerši problematiky onemocnění jater a důsledků z nich plynoucích. I přes
komplikace v terapii způsobené měnícím se stavem pacientky, se studentka výborně zorientovala v
uvedených změnách a přizpůsobovala terapii adekvátně stavu pacientky.
Oceňuji zpracovanou teoretickouá část práce a to do hloubky, která přesahuje úroveň Bc. Práce. Zdařilé
jsou kapitoly věnujícící se patofyziologii jaterních funkcí.
Metodika popsaná v terapii odpovídá požadavkům kladeným na Bc. Práci. Velmi pozitivně hodnotím využití
všech fyzioterapeutických technik, i přestože je pacientka po určitou dobu v kómatu.
vyzdvihuji pravidelné zhodnocení efektu terapie
úprava práce (text, grafy, tabulky)
stylistická úroveň
4. Využitelnost výsledků práce v praxi:

x
x
nadprůměrná

průměrná

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:

Bc. Práce je velmi zdařilá, čtivá, v některých částech však obsahuje neobratné formulace (např. "vykašlat
narkózu). Závěr práce by pak mohl být pojat v méně osobní rovině.Práce s pacientkou byla velmi kvalitní,
dózována adekvátně stavu pac. V cílech terapie jsme postrádala psychologický efekt terapie.
Otázky: Jaké by mohly být důsledky fyzického přetížení pac. se selháváním jater? Jak byste rozpoznala
zvýšenou únavu pacienta? Ve vstupním i výstupním kinez. vyš. udáváte zčervenání zad jako symptom
možného rizika vzniku dekubitů - jaké postupy byste použila ke snížení tohoto rizika?
6. Doporučení práce k obhajobě:
7. Navržený klasifikační stupeň
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