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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce

0-4

4

Velmi pěkná práce, která se zabývá velmi vzácným syndromem, kdy péče o tyto dětské pacienty je velmi složitá a
vyžaduje profesionální přístup zdr. pracovníků. V práci jsou zhodnoceny všechny aspekty této péče včetně
přístupu rodinných příslušníků v konkrétním případě, který je velmi podrobně zpracován.
2

Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 4
domácích i zahraničních literárních pramenů
Podrobně a velmi dobře je posouzen Edwardsův syndrom s přihlédnutím ke klinickým projevům, diagnostice a
následné léčbě a péči a to jak ústavní, tak i s přispěním rodinných příslušníků. Jsou zmíněny nejnovější literární
citace, které jsou velmi dobře využity při charakteristice syndromu.

3
Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
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Odborná problematika je zpracována výborně.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy
Práce splňuje veškeré požadavky jak po jazykové, tk i po stylistické stránce včetně grafických úprav
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Otázky k
obhajobě:

Charakteristika Edwardsova syndromu, jeho diagnostika a léčba
Prenatální diagnostika - obecně
Návrh ošetřovatelské péče o pacientky se závažným genetickým postižením
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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

