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Hodnotící kritéria:  

Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Text práce je ve shodě se stanovenými cíli.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Členění práce je obvyklé. Text je logicky členěný, jednotlivé části na sebe navazují, většina kapitol je přiměřeného 

rozsahu a podrobnosti, pouze kapitolu 2.8 pokládám za zbytečně rozsáhlou. 

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Formální a jazykové úpravě nelze nic vytknout, práce je v souladu se současnými pravidly českého pravopisu a 

transkripce, rovněž s metodikou školy. 

    1           2     3       4 

 

Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Text teoretické části je rozšířen o kvalitní barevné reprodukcce, převážně přejaté z elektronických zdrojů; 

praktická část je tvořena grafickým vyhodnocením analýzy výdeje přípravků enterální výživy (EV). 

Příloha obsahuje fotografie s příklady konkrétních výrobků, s různými cestami podání EV a tabulkový přehled, 

z něhož vychází praktická část. Dále je zde ukázka kulinářských receptů s využitím výrobků pro EV a stručná 

informace o Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.     

    1           2     3       4 

 

Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Autorka přistupovala k psaní práce samostatně, aktivně a efektivně využívala vlastních zkušeností.  

    1           2     3       4 



 

 

 

Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

V práci bylo použito a ocitováno 13 monografií, 1 příspěvek ze seriálové publikace a 11 elektronických odkazů. 

Mezi monografiemi  jsou  základní recentní informační zdroje včetně některé tzv. šedé literatury (informační 

brožury výrobců).  

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část komplexně pojednává o enterální výživě.  Jsou zde porovnány jednotlivé techniky a režimy 

podávání, rozdělení přípravků podle složení, je zmíněn i způsob úhrady těchto výrobků z veřejného zdravotního 

pojištění. Text je čtivý a může být použit pro další vzdělávání farmaceutických asistentů, případně zdravotních 

sester. 

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část analyzuje výdej přípravků pro enterální výživu v lékárně Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského. Jedná se o řemeslně dobře provedený výzkum, jehož zpracování a vyhodnocení obsahuje všechny 

potřebné náležitosti, jednotlivé položky jsou vyhodnoceny graficky a doplněny slovním komentářem.   

Praktická část je dále doplněna o kazuistiky, které ilustrují  použití enterální výživy u konkrétních pacientů. 

Kazuistiky mají závěrečný komentář a vhodně ilustrují předhozí informace. Kazuistik však mohlo být zařazeno více.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Poměr je hraniční. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Diskuse věcně shrnuje celou práci a je tedy spíše abstraktem. Autorka zde formuluje jasný závěr  o významu výživy 

a nutriční podpory  v terapeutickém procesu.  

    1           2     3       4 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  



Práce je zejména v teoretické části zdařilá a může být dále využita jako studijní materiál.  Data analyzovaná 

v praktické části jsou spíše ilustrativní a ukazují, že na trhu je  nyní k dispozici poměrně rozsáhlý sortiment 

přípravků pro enterální výživu, z nichž mnohé lze zakoupit volně a využít je jako doplnění běžně podávané stravy i 

v domácnosti při méně závažných problémech.   

Za pozornost jistě stojí i ukázky receptů pro přípravu pokrmů s použitím přípravků enterální výživy, recepty jsou 

autorčiny vlastní.  

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Jaké osobní či pracovní zkušenosti s výrobky pro EV? 

        

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 15. června 2013      Podpis:        

   


