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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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Téma posuzované bakalářské práce je velmi aktuální, problematika alkoholového poškození jater je jedním z
klíčových bodů většiny hepatologických kongresů.
Navíc v počtu nemocných s touto diagnózou je tato problematika jistě opodstatnělá
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka ve své práci projevila komplexní přehled v dané problematice, počínaje patofyziologií onemocnění, přes
klinické projevy, terapii až k velice aktuální problematice transplantací jater.
Jistou nevýhodou může být citování především tuzemské literatury, na druhé straně právě v ČR je tato
problematika extenzivně studována.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

S ohledem na doloženou diskuzi autorka zvládla pojmout tuto širokou problematiku a definovat hlavní cíle této
práce. Při osobní konzultaci projevila zájem o vybrané téma a znalosti k problematice.
Na komentáře či poznámky reagovala promptně a opravy provedla podle doporučení
Některé body zejména z okruhu patofyziologie byly špatně chápány, ale jejich smysl po osobní konzultaci byl
jasný
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy
Předkládaná práce je vkusně strukturovaná, v úvodu nechybí přehledný obsah, je dodrženo řazení jednotlivých
položek od anatomie jater, přes patofyziologii jaterních chorob, etiologii alkoholového poškození jater, jejich
diagnostiku a terapii. Následuje praktická část práce, diskuze a závěr
Rozsahem odpovídá zvolenému tématu.
Grafické zpracování je dostačující
Body
celkem
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:

K dosažení maximální aktuálnosti problematiky doporučuji využívat také
zahraniční zdroje literatury

Otázky k
obhajobě:

Jaká je nejčastější příčina poškození jater v ČR?
Jmenujte fáze jaterního poškození způsobené příjmem alkoholu?
Možnosti terapie alkoholového poškození jater?

Hodnocení celkem: Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě
Doporučuji k obhajobě
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* 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

