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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    

Stanovené cíle by bylo třeba podrobněji zpracovati.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Doporučila bych více a lépe zpracovat, co obnáší operace pro transplantaci jater.  

    1           2     3       4 

Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Nalezla jsem plno chyb u skloňování (např. "během operační výkon sledováno"), opakovaně místo "intubace" je 

použit výraz "inkubace".  

    1           2     3       4 

 

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

Použity pouze tabulky. 

    1           2     3       4 

 

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

Citací málo, ale splňují metodiku. 

    1           2     3       4 

 

 



 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Myslím si, že mohlo být použito více zdrojů, které se týkají přímo transplantace jater.  

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

Zhodnocení teoretické části práce  

Myslím si, že problematika transplantace jater není úplně vhodné téma pro přednemocniční péči. Teoretická část 

práce se zdá trochu povrchní.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Vzorek pacientů je dobře vybrán, ale představuji si ve větší míře popsat úskalí a speciální péči jak během operace, 

tak i po operaci.  

    1           2     3       4 

Poměr teoretické a praktické části  

Teoretická část by měla být obsáhlejší. 

    1           2     3       4 

Formulace diskuze a závěrů práce 

Vcelku dobrá. 

    1           2     3       4 

 

Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Přínos nepříliš velký, obzvláště pro přednemocniční péči. 

      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Podrobně popište Hellp syndrom. 

Úskalí během operace pro transplantaci jater.  

Průměr z dílčích hodnocení:    2,5 

Práci hodnotím stupněm:     Výborně 

      Velmi dobře 

      Dobře 

      Nevyhověl/a 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 
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