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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

Obsah práce se shoduje s názvem i stanovenými cíli.
Zcela vyhovující
1

Vyhovující s připomínkou
2

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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4
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Struktura a členění práce
Práce je členěna standardně, jednotlivé části logicky navazují.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Celkovou úroveň poněkud snižuje několik hrubých chyb a překlepy,
někdy měnící význam slova. Odborná terminologie je místy zbytečně náročná.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Tabulky i grafy jsou přehledné, z obrazových příloh oceňuji použití vlastních fotografií.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Literární zdroje jsou ocitovány v souladu s platnými normami a metodikou školy.
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Použité zdroje jsou vhodné, doporučila bych více seriálových publikací (aktuálnější než monografie).

Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
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Vyhovující s výhradou
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Zhodnocení teoretické části práce
Teoretická část obsahuje všechny relevantní informace, některé věty jsou zbytečně složité a není pak jasné, zda
autorka popisované problematice zcela rozumí. Nutno dodat, že si autorka vybrala velmi těžké téma na zpracování
teoretické části.

1

2

3

4

Zhodnocení praktické části
V praktické části autorka velmi zajímavě popisuje postup práce při přípravě parenterální výživy, včetně řešení
případných problémů a komentáře vybraných receptur. Tuto část hodnotím velmi kladně.
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Poměr teoretické a praktické části
Poměr teoretické a praktické části je v souladu s metodikou školy.
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Formulace diskuze a závěrů práce
Diskuze a závěr jsou formulovány jasně, stručně a přehledně.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Autorka si vybrala velmi těžké téma, což se projevilo některými nepřesnostmi v teoretické části. Praktická část je
ovšem zpracována excelentně a jistě poslouží jako velmi zajímavý informační nebo studijní materiál pro
farmaceutické asistenty.

Doporučení a otázky pro obhajobu:
Zaujala Vás práce na OPSL natolik, že byste tam chtěla trvale pracovat?
Jaké vlastnosti jsou podle Vás pro pracovníky OPSL nejdůležitější?
V praktické části se zmiňujete o barevném rozlišování požadavků na přípravu AIO, podle čeho se barevně rozlišují?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Velmi dobře

Dobře
Nevyhověl/a
Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):
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