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Odborný přínos 1
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2. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1
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Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Autorka se v bakalářské práci věnuje znalostem studentů druhého a třetího ročníku oboru Všeobecná sestra
o endoskopické retrográdní cholangiopankreatografii. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část.
Ve výzkumné části práce stanovila tři výzkumné cíle a tři výzkumné předpoklady. Výsledky výzkumné části
jsou graficky zpracovány přehledně. V textové části (např. str. 50, 12 řádek) autorka použivá složité větní
spojení, které znepřehledňuje obsah sdělení. V řadě případů mohla využít odbornou literaturu novějšího data
vydání. Metodiku zpracování kvalifikačních prací autorka nedodržela například na stránkách 14,15,20, kde je
text umístěn ve větší vzdálenosti od spodního okraje - byť navazuje na další stránce.

Doplňující otázky pro obhajobu bakalářské práce:

1. Které orgány lze zobrazovat pomocí ERCP?
2. Co patří mezi indikace k provedení ERCP?

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Dne: 24.5.2019

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Podp oponenta práce
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