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V hodnocení využijte s|ovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce

1 Aktuálnost probIematiky, originalita práce

Vzhledem k rozšiřujícímu počtu pacientů vyžadujících hlavně akutní RRT s tím i vrůstající počet pracovišť se
jedná o velmi aktuální problematiku. V samotné práci je na velké heterogenitě přistupu k dialyzačním katetrům
na jednotlirných pracovištích v naší republice velmi dobře demonstrována obecná nezpracovanost tohoto tématu
jak v odborné literatuře tak i v samotné praxi. !

,- 
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přeh|ed
domácích i zahraničních l iterárních pramenů

Autorka sama pracuje na pracovišti, které provádí plné spektrum akutních hemoeliminačních metod, proto se jejÍ

teoretické porozumění projednávané problematice opírá o solidní praktické zkušenosti. I proto není pochyb, Že
její erudice stačí k samostatnému zpracovéní tohoto tématu.
Rozsah prostudované a následně i citované literaturyje více neŽ dostatečný.

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

Velmi pěkně a samostatně zpracovaté odborné téma.

I

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publ ikační normy
Bez námitek.
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Poznámka

í3 a více Minimálně dva bodv v kaŽdé položce

9  aŽ , |2  | Ve|midobře Minimálně ieden bod v každé položce

6 a ž 8 Dobře Maximálně možná iedna,,nulová,, položka

5 a méně Nevyhověl Více iatl iedna ,,nulová,, položka


